
SUNDSVALL
Kontaktkontraktet

– Människans samspel med hunden

FÖRELÄSNING, FREDAG 18/11 TID 18.00-20.00 – 380 KR
Kan du behålla ditt lugn när din hund går upp i varv, eller dras du med?

  Boken Kontaktkontraktet handlar inte om kommandon – utan hur vi 

umgås med våra hundar. Den riktar sig till såväl förstagångs- som den 

erfarna och aktiva hundägaren.

  Eva Bodfäldt berättar hur vi bygger upp hundens spontana vilja att 

följa  oss istället för att intressera sig för omgivningen, vikten av att vila 

tillsammans och att ta fysiskt i våra hundar, inte bara inomhus. Hon berättar om belöningskor-

gen, ”Snälla handen” och om mycket mer. Välkommen till en spännande, lekfull och informativ kväll!

“ Eva är hundvärldens egen ståuppare, alltid med 
en skön blandning av skratt och kunskap!

Inkallning - På Liv och Död

CLINIC, LÖRDAG 19/11 09.00-12.00 – 490 KR

Har du en hund som inte lyssnar när den får upp en 

vittring eller när den ser andra hundar? Då behöver du en 

plan för träningen för det handlar inte så mycket om lydnad 

utan om att betinga starka känslor till en visselsignal.

  Eva demonstrerar sina fyra olika delar för att få du ska

lyckas med ”Inkallning – På Liv och Död”.

  Välkommen till en inspirerande och annorlunda clinic

– öppen för den mest oerfarne till den erfarne hundägaren.

Följsamhet och dirigering

CLINIC, LÖRDAG 19/11 13.00-16.00 – 490 KR

Denna clinic är lämplig för dig:

• som tränar jakt, bruks och lydnad

• vars hund inte springer rakt när den skickas på linje

• som vill lära mer om dirigering och samarbete på 
avstånd

• vars hund inte håller positionen i fotgåendet eller som 
inte är lyhörd inför dina dirigeringstecken

• som vill få vidare inspiration i din träning oavsett om 
det gäller vardag, prov eller tävling

Anmäl dig genom att surfa till 
www.evabodfaldt.com eller scan-
na koden till höger. 

Jaktlydnad för din retriever

KURS, SÖNDAG 20/11 09.00-16.00 – 1975 KR
Vill du ha hjälp med fotgåendet bakom skytt, avlämningen, 

eller kanske stoppsignalen? Kanske byter din hund apport 

på söket? 

  Utan grund spelar det ingen roll hur duktig hunden är på 

att arbeta. 

Kursen passar alla retrieverägare oavsett nivå med ett stort 

träningsintresse och som siktar mot jaktprov.


