
D. 19/3 fra kl. 11.00-?? Inviterer DHS klubben til 

en omgang osteopati for klubbens kære hunde. 
Karen er uddannet osteopat og her er hvad hun selv siger om behandlingsformen: 

”En blid behandlingsform hvor der bliver arbejdet med muskler og skelettet. Der vil blive arbejdet i musklerne først for at løsne 
evt. spændinger så det er lettere at  arbejde med skelettet. Jeg retter de små læsioner jeg finder—det kan være en roteret 
hofte, en skulder der sidder lidt oppe etc. Alt sammen noget jeg fortæller om undervejs i behandlingen. Jeg arbejder på hun-
dens præmisser, det vil sige det hunden kan holde til. Nogle hunde kan holde til 20 min. andre til 10 min. Det betyder ikke at 
behandlingen ikke er den samme—det er den!! Jeg vil ikke lave overgreb på hunden, så hvis den siger fra efter 10 min. så varer 
behandlingen det. Jeg når det samme, men tilpasser  altid behandlingen efter hunden. 

Behandlingen er for alle—sportshunde som dem der går lange ture og er med i hverdagen. Der kan komme små ting på gåtu-
ren, ved at rejse sig forkert, op/ned af sofaen. Der er mange ting der kan sætte sig og til sidst give adfærdsmæssige udsving. Så 
kan du genkende nogle af følgende: 

- Laver pludselige udfald mod andre (som ikke er normalt)  - Går i pasgang 

- Har svært ved at dreje den ene eller anden vej    - Ser en smule stiv ud i gang  

- Går meget lavt med hovedet på gåture     - Ørerne sidder ikke lige 

- ”Pladsen” sidder ikke helt som den plejer    - Besværet gang under plads 

Sted: Hundeklubben 

Der sættes 30 min af pr. hund. Det eneste du skal medbringe er gode guffer som hunden kan holdes i ro 
med. 

Pris: 500 kr.—kik evt. på hvad man ellers giver for den slags behandlinger rundt omkring. 

Tilmelding: Via hjemmesiden. Venligst vær sikker på du har opgivet rigtig E-mail adresse, da rækkefølgen 

sendes ud pr. mail efter endt tilmeldingsfrist. 

Seneste tilmelding er d. 10/03-2023 

Spørgsmål kan rettes til: Annika 28599144 


