
Ønsker du å slippe å få vondt i skuldre
under lufteturen?
Ønsker du at du og hunden går sammen
på tur?
Ønsker du å trene hunden til å følge deg
med belønningsbaserte metoder?

Følg meg 
E T T  G Å - P E N T - I - B A N D  K U R S

www.kirkeneshundesenter.no

12 ukers

treningsprogram-

ingen aldersgrense



Jeg er Monica og jeg ønsker at du også skal få ett like
godt og nært forhold til din hund som jeg har med min
flokk. 

Vi koser oss hele året med øvelser som utvikler
samarbeidet og relasjonen oss i mellom. De regler som
settes i hverdagen trenes inn som en lek. 

Hunder lærer hele den våkne tiden og jeg prøver å gjøre
det lett for hunden å gjøre rett slik at den mestrer
treningen og ofte kan fortjene belønningen sin!

Følg meg
M Ø T  I N S T R U K T Ø R E N

"Ta hunden på fersken når den gjør noe bra!"



10 ukers kurs -KUN 4 deltakere! 
Webinaret "Følg meg"
Facebookgruppe med ubegrenset tilbakemelding
på film
"Lek med maten" onlineminikurs
2 zoom (1 velkommen og 1 spm/svar a 40 min)
PDF og Arbeidsbok
Facebookchallenge
Støttevideoer for hjemmetrening 

Programmet inneholder:

   

En av de vanligste årsakene til at hunden drar i båndet når vi går tur er at vi selv har lært hunden at den kommer
fremover. Den trekker båndet stramt og vi følger etter! Vi må derfor tenke helt motsatt og lære hunden at den kun
kommer seg fremover hvis båndet er slakt! På dette kurset begynner vi «følg meg» treningen helt på nytt. Regn med
at det kan ta flere måneder før hunden kan gå pent i band i ALLE miljø, men vi kommer rimelig langt på 3 måneder
om du er dedikert til oppgaven. Vi går gjennom hvilket utstyr vi bruker og litt om belønninger, Innlæring av kontaktlyd,  
Hvordan få en god start på turen med øvelser for å skape ro, Hvordan håndtere en passering om det blir for
vanskelig, Passering av andre hunder mm. Blir du med på tur?

Følg meg
G Å  P E N T  I  B A N D -  1 2  U K E R S  P R O G R A M

PÅMELDING:
På eget skjema på nettsiden

Pris kr 5 900,-
Spørsmål til moni-hau@online.nowww.kirkeneshundesenter.no

Startpakke klikker med armbånd
"Treneren i lomma" -Hjelpelinje
Betalingsplan

      BONUS:



Kvier du deg for å gå tur med hunden? Er den helt ute av kontroll når du møter andre hunder, sykler, joggere o.l.? Har
du en hund som er ekstra vanskelig å håndtere når den møter disse triggerne da er privatundervisning noe for deg.
Jeg hjelper deg sakte men sikkert til å få litt mer kontroll på situasjonene slik at det blir lettere å gå tur igjen. Du lærer
deg å lese hunden din og hjelpe den til å ta rette valg i de situasjonene som er vanskelige i dag. 

Denne pakken passer for deg som har en hund som blir altfor stresset til å kunne ta i mot læring på vanlige kurs med
flere deltakere. Har du en hund som oppfører seg aggressivt må vi se litt mer på hva
 hunden din egentlig trenger av hjelp. Om dette er tilfelle ta kontakt så vi kan tilpasse
 eller henvise deg videre.

Følg meg
P A S S E R I N G S U T F O R D R I N G  O G  U T A G E R I N G  P Å  T U R

1 konsultasjon pr tlf 30 min
5 privattimer a 45 min
Åpen hjelpelinje til instruktør i perioden
Relevante støttevideo og PDF

Pakken inneholder:

   

Interessert?
Kontakt moni-

hau@online.no eller
tlf 99642103

Pris kr 4500,-
www.kirkeneshundesenter.no



Påmelding og betingelser 
Påmelding gjøres ved å å fylle ut eget påmeldingsskjema på nettsiden.

Påmeldingen er økonomisk bindende. Det sendes faktura som skal være betalt før start. Betalingsplan for 12 ukers
programmet innebærer at du kan dele opp betalingen i to. - Første del betales ved påmelding, de resterende før
halvgått kurs. Dersom kurset du prøver å melde deg på er fullt får du beskjed om dette så snart som mulig på epost
fra oss. Ingen refusjon av påmeldingsavgift foruten om ved legeerklæring for deg eller hunden etter at faktura er
betalt. Dersom vi må avlyse grunnet for få deltakere eller grunnet andre forhold får du avgiften refundert. Det er
hunden som er deltaker, så familiemedlemmer i samme husstand kan delta gratis.

10 ukers kurset foregår på MANDAGER kl 19.30-20.30 (se dato på nettsiden) med oppmøte
 på Svartli, Storskogveien 673, 9911 Jarfjord. Du får tilgang til onlinedelene etter betaling.
 
Det tar tid å trene en hund og ingen kan garantere ett resultat. Derimot skal jeg garantere
 å gi deg all min oppmerksomhet i tiden du går på kurs og gjøre det jeg kan for at du skal
komme videre i treningen av din hund! 

Alle hunder som skal delta på kurs hos oss må være vaksinert etter gjeldende retningslinjer.
Ring gjerne telefon 99 64 21 03 dersom du har spørsmål eller har en hund som bjeffer
på andre hunder eller utagerer på andre måter.

Følg meg
P R A K T I S K E  D E T A L J E R  

Velkommen påkurs!

www.kirkeneshundesenter.no


