
 
 

Kursus i hundemassage, v/Janne Dybbro Bording 
Lørdag 26. maj 2018 fra kl. 9:00-13:00 
 
Lær at massér din hund. Massage er god kvalitetstid med din hund og de elsker det.  
På kurset vil du blive introduceret til generel massage, og hvordan man går mere i dybden med 
bindevævet, udstrækning, afslappende massage og evt. et par dybe greb. 
 
Der vil på dagen være kaffe, the og lidt godt til ganen.  
 
HUSK at medbringe tæppe til din hund, vandskål samt indendørssko. 
 
Kurset vil foregå indendørs i hal hos:  
Stestrup WorkingPaws, Stestrupvej 110, 4360 Kirke Eskilstrup 
 
Pris for WCK-medlemmer pr. hund: 380,00 kr. 
Pris for IKKE-medlemmer pr. hund: 570,00 kr. 
 
Tilmelding skal ske på e-mail til: Henriette Vistrup, vistruphus@gmail.com 

Britta Schaadt, schaadt@dlgtele.dk  
Tilmeldingsfrist: 11. maj 2018 
Max antal: 10 hunde - tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. 
 
OBS! 
Der kan IKKE tilmeldes via Facebook-begivenhed, idet deltager får tilsendt regelsæt samt anden vigtig 
instruktion pr. e-mail. 
 
Hvem er Janne Dybbro Bording 

 Født: 1972 - Gift og vi har 2 dejlige børn – ejer af 2 skønne hunde 

 Dyrlægeeksamineret hundemassør: 19. maj 2011 

 Dyrlægeeksamineret hundefysioterapeut: 10. marts 2012 

 Kranio Sakral Terapi-teknikker til hund, Biodyr v/Claudia Stolze: Juni 2012 

 Svømmeinstruktør og genoptræner i vand: Oktober 2010 
 

Hvorfor lige hundemassør, fysioterapeut, osteopati m.m.?  
Jeg har selv haft mange muskelproblemer/skader, og ved, at 
den rigtige genoptræning er alfa-omega, for at komme sig 
hurtigt og nemt igennem det. Jeg ved alt om, hvor svækket, 
plaget og træt man kan være af hold, spændinger og smerter, 
og hvor fantastisk behandlinger er for sådanne problemer.  
 
Jeg arbejder ud fra flere forskellige behandlingsmetoder, og ud 
fra hele hunden, da jeg mener det giver det bedste, bredeste 
og længste resultat. Alt foregår udelukkende på hundens 
præmisser. 
 
Jeg tager så vidt muligt, hele tiden opfølgende kurser, samt 
kurser i lidt mere alternativ terapi. Så jeg hele tiden er op til 
dato med viden. 
 
Du kan læse meget mere om Janne på hendes hjemmeside; 
http://jannesgladehunde.dk/index.html 

http://jannesgladehunde.dk/index.html

