
 

 
 

Hundens basale ernæring – med fokus på balancen ml. mave/tarmsystem og adfærd.  

Hvordan kan man vide, hvad en hund lever bedst på, når det gælder om at finde den rette ernæring, 
og hvordan kan man se på hunden, om den har ernæringsmæssige mangler?  

Indhold:                           
Sys Vad Steffensen vil gå kildebaseret til værks og vil komme ind på, hvad kilderne og videnskaben 
siger.              
Vi går i dybden med de basale & essentielle elementer af hundens kost: aminosyrer, fedt og 
kulhydrat. Hvad er god ernæring, og hvorfor? Hvad er ikke? 
Sys forholder sig ikke decideret til de enkelte fodermærker og fodertyper, men kigger på ernæringen 
helt basalt og fodermarkedet generelt. 
Intensionen er, at du bliver overordnet i stand til at vurdere ingredienslisten på din hunds foder og 
vurdere den ernæringsmæssige sundhed på hunden. 
Sys til komme overordnet ind på, hvordan ernæring og mave/tarm system spiller tæt sammen med 
hjernen og dens muligheder for at fungere optimalt – herunder hvad ernæring og mave/tarmsystem 
har af betydning for adfærd.  

Udbytte: 
Det er et stort og tungt emne, som er svært at komme 100 % omkring på kort tid, men Sys vil gøre 
sit bedste for at bringe det ”ned på jorden”. Du lærer at analysere de enkelte bestanddele af din 
hunds fodder og vil kunne vende bunden i vejret på foderposen og være nysgerrig ekspert i forhold 
til din egen hunds ernæring.  
 
Dato 

11/11-2020 
 
Sted 
Hundehaven Potefryd 
Edwin Rahrs Vej 78  
8220 Brabrand  
(overfor Boxit) 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til vores daglige leder Anette på 
info@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 50 51 66 68 med angivelse af dit navn og 
tlf. nummer.  
 
DET ER IKKE NOK ALENE AT TILMELDE SIG VIA HUNDEHAVEN POTEFRYD’S 
FACEBOOK SIDE ELLER BLOT AT OVERFØRE BETALING. 
 
Sidste frist for tilmelding: 2/11-2020 

Tidspunkt 
18.30 – 20.30 
 

Pris: 149 Kr. 
 
Betaling via Mobile Pay til 395372 (mrk. ”Kursus”).  Betaling skal ske straks ved 
tilmelding. 
Betaling kan ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse, idet du vil tage en plads 
fra en anden. 
 

 
 

Oplægsholder:  
 

 

Sys Vad Steffensen - www.sysvad.dk  
Hun er uddannet fysiurgisk hundemassør, kranio-sakral terapeut, 
bindevævsterapeut, ernæringsterapeut i basal ernæring, adfærds og 
trænings-konsulent. Hun arbejder intuitivt og inddrager naturligt energetisk 
behandling og stabilisering i sine konsultationer. Intentionen for hendes 
professionelle virke er at skabe de bedste betingelser for din hund – fra et 
fysisk, ernæringsmæssigt og adfærdsmæssigt perspektiv.  

 

Temaaften 11/11 2020 kl 18:30 
Hundens basale ernæring 

 

 

http://www.sysvad.dk/

