
 

 

 

 

Verdenskendte nordmand Turid Rugaas kommer til Danmark i april 2017, for at 
give sin ekspertviden og livserfaringer videre til dig der elsker hunde og som 
ønsker mere viden om hunde, deres kommunikation og adfærd. 
 

Hvem er Turid Rugaas? 
Turid er ekspert i hvordan hunde kommunikerer med hinanden og har skrevet 
flere bøger. Mest berømte er den fantastiske bog ”På talefod med hunden”. 
Turids tilgang til hunde lærer os mennesker at kommunikere med hunde på en 
helt ny måde. Turid ønsker at fremme etiske holdninger i forhold til det at have 
hund, samt øge forståelsen for hundes adfærd – og hvorfor der opstår problemer. 
 

Om uddannelsen 
Uddannelsen er en adfærdsbehandler- og instruktør uddannelse og har været 
afholdt i en række lande siden 1993; Norge, Tyskland, Schweiz, Belgien, 
Australien, Østrig, Holland, Italien, Spanien, Finland, Polen, Sverige, England, 
Taiwan og Danmark. 
 
I uddannelsens pensum indgår blandet andet: 

 Hundens sprog og signaler 

 Stress 

 Pulsmåling 

 Næsearbejde 

 Aggression 
 
Anne Lill Kvam der blandt andet er ekspert I næsearbejde og sportræning vil 
undervise den ene af weekenderne. 
 

Hvad kan uddannelsen bruges til? 

Uddannelsen kan bruges til at starte egen virksomhed eller at arbejde med hunde 
på anden vis. Andre ønsker blot at lære så meget som muligt, for at drage fordel 
af det selv. Alle kan have gavn af Turids over 40 års erfaring med hunde.  
 

Afholdelse og pris 
Undervisningen starter fredag den 21. april 2017 og foregår på Fuglebjerg, Nørre 
Herlev, 3400 Hillerød. 
Uddannelsen strækker sig over 10 gange af 3 dages varighed, fredag- søndag.  
  
Prisen for kurset er DKK 28.000 plus bøger. Depositum på DKK 10.000 skal 
betales ved tilmelding til Jyske Bank konto: 5042-0001244786. 
Din plads er først sikret ved betaling af depositum.  
Sidste frist for indbetaling af restbeløbet er 31. marts 2017.  
 
Tilmeldingen er bindende og kursusbeløbet kan ikke refunderes ved evt. frafald. 
Ved tilmelding sender du en mail til hanne@snudekompagniet.dk  - der er få 
pladser tilbage. 
 
Uddannelsen giver mulighed for medlemskab i PDTE, Pet Dog Trainers of 
Europe. 

Bliv undervist af verdenskendte Turid Rugaas 
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Kontakt Hanne Truelsen fra 

Snudekompagniet 

 

Mail: hanne@snudekompagniet.dk 

Telefon: 30-954-953  

www.turid-rugaas.no                        

www.pdte.eu 

www.snudekompagniet.dk 

Læs mere her 

Yderligere spørgsmål? 

 Gode vaner 

 Problemløsninger 

 Konsultationer 

 Undervisning 

Training dogs  

the natural way 

"I feel privileged to be 
able to do what I have 
always wanted to do. 
Using my days, all my 
skills, my energy, and 
knowledge to help as 
many dogs as I can – 
doing something for 
dogs, because they 
have done so much for 
me."  

- Turid Rugaas 
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