2 clinics med Eva Bodfaldt

- Erbjudande till dig som är medlem i SSRK Värmland!
Vi är glada att kunna välkomna Eva
Bodfäldt till Värmland. Eva är en av
Sveriges mest kända instruktörer,
föreläsare och författare. Eva är
hundkonsult med inriktning mot
inlärningspsykologi och samspelet
hund—människa.
Under en dag, 15/1 2017, genomförs
två stycken clinics med olika teman. Det
är möjligt att delta i båda eller enbart
den ena.
1. Från följsamhet till fotgående
för jakthunden
2. On /Off – Passivitet leder till
aktivitet - för jakthunden
Läs mer nedan!
Clinic 1 - kl 9.30 – 12.30 - Från följsamhet till fotgående för jakthunden
Vad gör din hund när den ser en människa i vardagen? På vilket sätt kan detta inverka
på ett fotgående i en jaktlig situation?
För att en hund ska förstå principen med att gå fot, behöver den förstå en
grundläggande princip: att söka sig till vår sida för att få tillåtelse att lämna den. Om
hunden förstår den principen är det av mindre betydelse hur länge den går invid oss.
Ur denna kunskap utvecklas sedan ett stabilt fotgående. Eva kommer att illustrera
såväl inlärning som problemlösningar - som leder till ett stabilt fotgående under jakt
och jaktprov.

Clinic 2 - kl 13.30 – 16.30 On /Off – Passivitet leder till aktivitet - för
jakthunden
Vi påverkar sällan hundens vilja då vi med hjälp av kommandon
uppmanar den att sitta stilla - för vad händer egentligen inom
hunden? Det är den aktiviteten vi behöver lära oss att påverka. En
grundläggande On/Off träning innebär att vi lär hunden
impulskontroll. Det kan t.ex. handla om att lära hunden att luta sig
bakåt för att få apportera.

Det kommer finnas möjlighet för ett par stycken att ta med sin hund. Du kommer då
att få personligt stöd i hur du kan jobba vidare med din hund och Eva får möjlighet att
visa sitt sätt att förhålla sig och arbeta för alla deltagare. Skulle du vara intresserad
att ta med just din hund i detta syfte kan du meddela det i samband med anmälan.
Har du en ung hund som fortfarande håller på att lära sig grunderna eller en hund
som har utmaningar inom något av dagens teman är det särskilt intressant.
Självklart kommer det att finnas utrymme även för de som inte har sin hund med i
rummet att ställa frågor till Eva!
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Karlstad vid Gjuteriet
Anmäl dig till: a.ranung@gmail.com
Ange namn, tel, postadress, mailadress och personnummer och vilken clinic du är
intresserad av.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Pris: Dagen sponsras av SSRK Värmland och har därför enbart en kostnad av
200 kr person/clinic. Du betalar när du fått bekräftelse om att du har fått plats!
Varmt välkommen till en spännande och lärorik dag!
Om du har frågor, hör av dig till Åsa Ranung - a.ranung@gmail.com
eller 070/626 26 94
Varmt välkommen med din anmälan!

