
Foredrag 2 timer 

Hunden kommer ikke når jeg kalder 
 

På to timer giver jeg dig viden og indsigt, som du kan bruge i hverdagen med din 

hund, og andre deltagere har været glade for at få et lettere samliv med sin hund 

bagefter. 
 

 
”Kom nu her, din møgkøter.” 

Har du også hørt nogen råbe sådan? 

Det kan være meget frustrerende ikke at kunne kalde sin hund til sig. Og decideret 

utrygt, hvis du er et sted, hvor der er flere hunde og hundeejere. 

Men at råbe arrigt efter sin hund er en af de 5 typiske fejl for hundeejere. På 

foredraget ”Hunden kommer ikke når jeg kalder”, hører du mere om alle de 5 fejl – 

og du får tip om, hvad du kan gøre i stedet. Plus meget mere. 

Til foredraget vil du bl.a. høre om. 

● Hvorfor din hund ikke altid kommer, når du kalder 

● Hvorfor du ikke kan kalde alle hunderacer til dig på samme måde 

● Hvordan du begynder en målrettet træning 

● Hvordan du bygger træningen op trin for trin uden at gå for stærkt frem 

● Hvorfor skal have et særligt signal, der betyder ”kom her og bliv her, indtil 

du får andet at vide”. 

● Hvordan hunden læser dit kropssprog, når du kalder 

● Hvad godbidderne gør for positiv indlæring 



Du får teori og konkrete eksempler vist med billeder eller video, og du får tid til at 

stille spørgsmål undervejs. 

 
Efter de to timer har du større forståelse for din hund, og hvad du kan gøre for at 

den kommer, når du kalder. 

 

Foredragsholder: Grace Hidalgo - professionel hundetræner siden 2005. Har hjulpet over 3000 

hundeejere med træning og adfærdsudfordringer. 

Sted: Søren Lolks vej 5, 5700 Svendborg (Tåsinge) 

Dato: Tirsdag d. 3. september kl. 13.00-15.00 

Pris: 50 kr. 

 
Hvis du har spørgsmål – ring 29 60 55 39. 

 

 


