SVEDALA BRUKSHUNDKLUBB
OM ARRANGEMANGET
Hundföreläsning med Eva Bodfäldt
Tisdagen 22/10 kl. 18,30 till 21,30! PRIS 380:- Anmälan via länk på hemsidan sbk.svedala.se

Så blir du en hundmagnet
Om den tysta kommunikationen.
Drar du i kopplet och säger "kom" om du vill att din hund ska närma sig dig, eller flyttar du dig från din
hund? Vi är bra på att jobba med kroppsspråk, lek och belöningar när hunden är ung och söt. Men ju fler
svenska kommandon vi lär våra hundar, desto mer riskerar vi att tappa det språk som våra hundar förstår
bäst - nämligen kroppsspråket!
Den kommandolösa kommunikationen bygger på vår kunskap om vårt eget kroppsspråk.
Välkommen till en rolig och spännande kväll där Eva Bodfäldt (författare till succéboken
Kontaktkontraktet) illustrerar hur vi kan skapa en bättre kontakt och bli magneter!
Eva Bodfäldt är utbildare, föreläsare, författare och hundpsykolog med inriktning mot inlärningspsykologi
och samspelet hund—människa. Under närmare 35 års verksamhet har hon utbildat hundägare på alla
nivåer.
Eva arbetar för att i första hand uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hunden hellre än att
åtgärda felbeteenden genom förbud och korrigeringar. Belöningsbaserad träning – och att varje hund är
en individ – är två grundstenar i hennes träningsfilosofi.
"Det finns inget som heter valpträning", säger Eva som förespråkar att allting handlar om grundträning.
"en tennisspelare slutar aldrig upp att öva grundslag medan vi i hundvärlden skiljer på valpträning och
vuxenträning. Eva menar att vi aldrig bör lämna den grundläggande träningen för mer avancerad träning.
Grunder bör alltid tränas - oavsett kunskapsnivå.
För egen del har Eva under årens lopp tränat och tävlat i bruks, lydnad och jakt. Bland meriterna finns tre
lydnadschampionat, ett brukschampionat i spår och två SM-deltaganden i lydnad. Hon har även tävlat i
elitklass i brukssök och i elitklass i jakt med ett flertal retrievers samt utbildat en av sina hundar till
räddningshund.

