
 Varmt välkommen på Holmsund Brukshundklubbs bokcirkel:   

Hundens Språk och tankar 

 

 

Bokcirkel Hundens språk och tankar 

Vi tänker kicka igång våren med en bokcirkel baserad på boken Hundens språk och 

tankar som är skriven av Per Jensen. Vi träffas totalt fyra gånger, och inför varje 

gång läser vi ett antal kapitel som vi gemensamt diskuterar.  

 

Tanken är att vi ska lära oss saker som hjälper oss i vårt hundägande, både för 

vardag och träning. Samt få en djupare förståelse om hur hundar fungerar rent 

generellt. Vi tycker att det roligare att lära sig saker tillsammans, och hoppas därför 

att du är intresserad att vara med i denna bokcirkel. Det är inte någon instruktör 

eller föreläsare på denna cirkel. Tanken är att vi har en öppen och trevlig diskussion 

där alla är välkomna att delta – antingen du har haft hund i flera år eller om du just 

har köpt din första valp.  

Vi har inte tänkt att göra några övningar med hundarna under dessa träffar, 

däremot kanske vi vill prova något som vi lär av boken eller varandra mellan 

gångerna. Självklart är hundarna välkomna att vara med under dessa kvällar ändå.  

Tid och plats: Vi träffas i klubbstugan kl. 18.30-21.00  

följande datum under vintern/våren 2020 

• 5 feb 

• 26 feb  

• 18 mars  

• 8 april 

Antal deltagare: minst 4, max10  

Kostnad: 100 kr medlemmar i Holmsunds Brukshundklubb, 200 kr övriga deltagare. 

I priset ingår fika under kvällen. OBS boken ingår inte i priset. 

Sista anmälningsdag: 15 januari 2020 

Skicka in anmälan eller ställ frågor till: pia.keyser@ulsc.se 

Ange "Bokcirkel” och dina uppgifter: - Namn   

- Personnummer 10 Siffror (krav från Studiefrämjandet) - Adress   

- Telefonnummer - e-postadress – ev. Medlemskap i Holmsund BHK 

Varmt välkomna! 

Verksamhetsgrupp Hundägarutbildning 

Emellanåt snöar det och då hjälps deltagarna åt att skotta altanen och en liten stig till toan. 

Efter avslutat tillfälle städar vi undan och då är det självklart att hjälpas åt med det. 

 

VARMT VÄLKOMMEN!  

Hundvännerna i 

Holmsund Brukshundklubb  

mailto:pia.keyser@ulsc.se

