
Skulle du ønske hunden din var litt roligere? At den ikke blir
så veldig «glad» når den møter hunder, når det kommer
gjester og at den ikke er så «kreativ» når du er opptatt med
noe annet? Kurset for deg som vil trene på hverdagens
utfordringer som bl.a å sitte, ligge, vente, hilse, gå pent i
band, innkalling mm. 

Målet er:
At du skal kunne forutse bedre hva hunden kommer til å
gjøre og avlede eller "ta hunden på fersken når den gjør
noe bra!" At du skal kunne se hva du kan trene på i stedet
for "at det bare blir sånn." 

VELG en av de 3 mulighetene hos: 

Hverdagslykke 
     K U R S P R O G R A M  F O R  D E G  S O M  V I L  T R E N E
     P Å  H V E R D A G S L Y D I G H E T   

www.kirkeneshundesenter.no



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 i dette programmet
vil du lære mer om hvordan du kan oppdage en
treningsmulighet og snu hundens kreativitet til noe positivt!

Hverdagslykke 
M Ø T  I N S T R U K T Ø R E N

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



6 ukers kurs i hverdagslydighet (max 6 deltakere)
2 privattimer a 45 min
Webinar om innkalling 
Facebookgruppe med ubegrenset tilbakemelding
på film
"Lek med maten" onlineminikurs
2 zoom (1 velkommen og 1 spm/svar a 40 min)
PDF med info
Arbeidsbok
Støttevideoer for hjemmetrening 

Programmet inneholder:

   

Dette programmet er laget spesielt til deg som ønsker å bruke ekstra tid og energi for at du, hunden og familien skal
få en rolig og behagelig hverdag-både inne og ute på tur. At hunden fortsatt er glad når den møter andre hunder og
besøkende og samtidig kan beherske seg. At den kommer selv om det er noe som frister og at den elsker å være
sammen med deg og derfor følger fint med i band. Høres ut som en drøm? Programmet er tilrettelagt for mer
individuell oppfølging og holder fokus på hva DIN HUND trenger øve mest på. Trening nytter og god trening nytter
enda bedre! Hvorfor ikke sette i gang allerede nå?

Hverdagslykke 
F R A  D R Ø M  T I L  V I R K E L I G H E T -  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.no

eller tlf 99642103

For hunderover 6 mnd

www.kirkeneshundesenter.no

Startpakke klikker med armbånd
"Treneren i lomma" -Hjelpelinje
STAS - en 25 dagers online
challenge på engelsk
Betalingsplan

      BONUS:



Skulle du ønske hunden din var litt roligere? At den ikke blir så veldig «glad» når den møter hunder, når det kommer
gjester og at den ikke er så «kreativ» når du er opptatt med noe annet? Kurset for deg som vil trene på hverdagens
utfordringer som bl.a å sitte, ligge, vente, hilse, gå pent i band, innkalling mm. Men for å komme dit må vi lære
hunden din noen forkunnskaper så den mestrer de situasjonene den skal fungere i. Målet er at du skal kunne
forutse bedre hva hunden kommer til å gjøre og avlede eller «ta hunden på fersken når den gjør noe bra!» At du
skal kunne se hva du kan trene på i stedet for «at det bare blir sånn.»

Hverdagslykke 
E N  N Y  S T A R T  -  6  U K E R S  K U R S

6 ukers kurs  i hverdagslydighet (max 6 deltakere)
1 privattime a 45 min
Facebookgruppe med tilbakemelding 1 film i uka
"Lek med maten" onlineminikurs
1 velkommen zoom (40 min)
PDF med info
Relevante filmer på youtube

Startpakke med klikker og arbeidsbok

Programmet inneholder:

       BONUS:

PÅMELDING:
På eget skjema på nettsiden

Pris kr 3 900,-
Spørsmål til moni-

hau@online.no eller tlf
99642103

For hunderover 6 mnd

www.kirkeneshundesenter.no



Ha treneren med i lomma hvor som helst (der det er nettdekning)!
Ett ONLINEKURS hvor du vil lære å trene hunden din til å oppføre seg best mulig i hverdagslige situasjoner. Nøkkelen
til suksess er at du bruker tid på å sette deg inn i øvelsene. Leksjonene er gjort om til daglige, korte økter. Bare 5
minutters trening per dag og du kan glede deg over resultatene! Perfekt å ta med seg dette kurset på ferien og
tilpasse treningen etter der du er! Passer for å gi valpen en god start på livet og for den eldre hunden som har kommet
litt skjevt ut! Du kan også bruke kurset til å øve på dine egne trenerferdigheter eller om du bare vil lære noe nytt
sammen med hunden din i ro og fred. 

Hverdagslykke 
H V E R D A G S L Y D I G H E T  -  S E L V S T U D I U M

Onlinekurs i Hverdagslydighet
30 treningsvideoer
Tilgang til facebookgruppe  med støttevideoer

Rabatt på 1 privattime 

Pakken inneholder:

      BONUS

PÅMELDING:
Send epost til moni-
hau@online.no og be

om link
Pris kr 1 190,-

Engelsk tale,norsk tekst

www.kirkeneshundesenter.noKUN ONLINE



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 8 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.

6 ukers kurset foregår på MANDAGER kl 18.15-19.30 (se dato på nettsiden) med oppmøte på Svartli,
Storskogveien 673, 9911 Jarfjord.
Privattimene avtales underveis og kan gjøres fysisk eller online via ZOOM. Privattimene må være benyttet innen
utgangen av kurset. 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.

Hverdagslykke 
P R A K T I S K E  D E T A L J E R  

Velkommen påkurs!
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