
Foredrag om kropssprog og lederskab

Dato: Tirsdag d. 9. april 2013 kl. 19.00 – kl. 21.30.
Mødested: Klubhuset – Voerbjergvej, Nr. Sundby.

De fleste hundeejere har hørt om begrebet lederskab og at man skal være en god leder for sin 
hund. Men hvad hvad betyder det egentligt – på opfordring fra aktivitetsudvalget kommer instruktør 
Sandy Clemmensen og holder foredrag om emnet.

På hvilken måde opbygger man et godt lederskab, er det igennem straf og magtanvendelse eller 
er det mon gennem tryghed, omsorg, fællesskab og klare regler for samvær og kommunikation. 
Opnår man den bedste relation til hunde gennem brug af vold eller det fælles sprog: kropssproget?

Når vi påtager os rollen som leder bliver det vores opgave at tage ansvar for at hundens liv bliver 
trygt, overskueligt og så optimalt som muligt. Lederskab er at forstå hunden som væsen og 
anvende vores overlegne mentale kapacitet, til at få hunden til at være, som vi ønsker det.

Når vi skal bedømme en person lægger vi stor vægt på kropssproget. Faktisk er den procentvise 
fordeling nogenlunde sådan: Dit kropssprog 55 %, din betoning 38 % og dine ord 7% og hunde 
læser os på samme måde.

Ved at forstå kropssprogets betydning og blive 
bevidst omkring kropssprog, samt afkode hundens 
nonverbale signaler, kan vi blive bedre til at 'forstå og 
aflæse' hunden.

Når vi bliver opmærksomme på vores eget 
kropssprog, bliver vi bedre til at kommunikere

mere præcist og effektivt.

Vi bliver bedre samtalepartnere, konfliktløsere, 
pædagoger og vi opnår nemmere hundens tillid.

Deltagelse ved foredraget koster 20,- kr.  pr.  person 
for  medlemmer  (medlemsskab  gælder  hele 
husstanden)  og  40,-  kr.  for  ikke-medlemmer. 
Tilmelding  skal  ske  til  aktivitetsudvalget  på 
aktiv@nordjyskhundetraening.dk senest  den 5.  april 
med  oplysning  om  antal  personer  og  mobilnr. 
Betaling  skal  ske forud –  via  netbank  på  reg.nr.: 
9280  kontonr.:  4572854421.  Angiv  'foredrag'  i 

emnefelt på overførslen. Medlemmer har fortrinsret, i tilfælde af overbookning får du besked. Der 
serveres the/kaffe og der kan købes øl og vand.

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget
Birthe Skytte, Hanne Helligsø og Christina S. Nielsen.
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