
 

Uddannelsesudvalget Kreds 6   Formand Anette Knudsen Hvilevej 12 3070 Snekkersten 
60 14 30 58 (efter kl. 16) 
anette.dch@gmail.com 
 

Til:  Kredsens trænere, instruktører, konsulenter, dommere mm. 
 

Invitation til foredrag med Anders Hallgren 

 

Da Anders Hallgren er på trapperne med en ny bog ”Nøglen til lykke – at modvirke social stress 

hos hunde”, har vi i kredsen fornøjelsen af at invitere dig til foredrag om dette. 

 

Det vil foregå tirsdag d. 27. september kl. 17.30 – 22.00 på  

Asminderød Kro, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg 

Bemærk ny adresse pga. konkurs 

Der vil blive serveret dagens ret med en øl/eller vand før foredraget og kaffe og te under fore-

draget. 

Det vil koste kr. 200,00 pr. person. 

Sidste tilmelding for trænere, instruktører, konsulenter, dommere mm. er d. 20. august. 

Derefter vil der -  hvis der er pladser blive åbnet op for tilmelding af hundeførere. Denne tilmel-

dingsfrist slutter d. 27. August. 

 

Du har mulighed for at forudbestille den nye bog, som koster kr. 198,00. Den kan blive signeret 

af Anders i pausen. 

 

Bøgerne skal bestilles ved tilmelding. 

Tilmelding og bogbestilling skal foretages på  tilmeldingsblanketten. 
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Du kan samtidig forudbestille andre bøger udgivet af Anders Hallgren bl.a.  

 Farvel til en ven       kr.  130,00 

Problemhund og hundeproblemer kr.  250,00 

 Drivkraft og motivation kr.  298,00 

 Brandalarmtræning for hund kr.    75,00 

 Den gamle hund kr.  225,00 

 Alfasyndromet kr.   250,00 

 Rygproblemer hos hunde kr.     65,00 
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Tilmelding til foredrag af Anders Hallgren sendes til anette.dch@gmail.com 

 

Navn:______________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________________ 

Mail:________________________________________________________ 

Funktion i kredsen/klubben:_____________________________________ 

 

Jeg vil ved tilmelding gerne bestille følgende bøger:   Antal stk. 

Nøglen til lykke – at modvirke social stress hos hunde kr.  198,00  ________ 

Farvel til en ven        kr.  130,00  ________ 

Problemhund og hundeproblemer kr.  250,00   ________ 

Drivkraft og motivation  kr.  298,00   ________ 

Brandalarmtræning for hund kr.    75,00   ________ 

Den gamle hund  kr.  225,00   ________ 

Alfasyndromet  kr.   250,00  ________ 

Rygproblemer hos hunde kr.     65,00  ________ 

 

Kursusdeltagelse   kr. 200,00 

Samlet beløbet overføres til Erik Danielsen    _________ 

på reg. nr. 0140 kontonummer 0311 114 131 

 

 


