
För mer info och anmälan gå in på www.evabodfaldt.com.

CLINIC

Skvallerträning – Originalet
En hund som skvallrar stannar självmant upp och tar kontakt med dig när en hund, människa 
eller hare dyker upp – utan att du behöver säga något. Den mötande hunden, människan eller 
haren utgör själva signalen för att din hund ska stanna eller komma tillbaka. Välkommen till  
en kväll där Eva visar inlärning och utveckling tills du har en fullfjädrad skvallerbytta. Clinicen är 
öppen för alla som behöver verktyg för lugnare möten i vardagen. Varmt välkommen! 

Datum: 27/2. Kl 18.30 - 20.30     Lärare: Eva Bodfäldt
Plats: Malmö Brukshundklubb. Hammars väg, 216 30 Limhamn.
Pris: Åhörare utan hund. Kostnad 350 kr ink. moms. 
( Medlem i S.B.K Malmö betalar 297 kr ( dvs pris ink. rabatt) till Swish 1234582680. 
Ange tydligt vilket datum du anmäler till).

FÖRELÄSNING

Gnäller din hund under prov och tävling?
Pipande och gnällande hundar under prov och tävling är som tuff blåst. Båda skär  
genom märg och ben. Piper och gnäller hunden är det omöjligt att nå framgångar på tävlingar, 
oavsett hur duktig hunden är för övrigt. Välkommen till en garanterat gnällfri kväll!

Datum: 12/3. Kl 18.30 - 20.30     Lärare: Eva Bodfäldt
Plats: Malmö Brukshundklubb. Hammars väg, 216 30 Limhamn. 
Pris: Åhörare utan hund. Kostnad 350 kr ink. moms. 
( Medlem i S.B.K Malmö betalar 297 kr ( dvs pris ink. rabatt) till Swish 1234582680. 
Ange tydligt vilket datum du anmäler till).  

Inkallning – På liv och död
En inkallningssignal som betyder på ”liv och död” går inte att slarva med. Du behöver en plan 
för inlärningen och träningen. Det handlar inte heller så mycket om lydnad. Snarare om att 
betinga starka känslor till en specifik signal. Välkommen till en inspirerande och annorlunda 
föreläsning – för alla hundägare. Välkommen!

Datum: 19/3. Kl 18.30 - 20.30     Lärare: Eva Bodfäldt  
Plats: Malmö Brukshundklubb. Hammars väg, 216 30 Limhamn.
Pris: Åhörare utan hund. Kostnad 350 kr ink. moms. 
( Medlem i S.B.K Malmö betalar 297 kr ( dvs pris ink. rabatt) till Swish 1234582680. 
Ange tydligt vilket datum du anmäler till). 

RABATT
15%

TILL ALLA MEDLEMMAR I MALMÖ BRUKS-HUNDSKLUBB


