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Innkalling
HUNDEN DIN? HVER GANG?

En god innkalling = Frihet for hunden og
sikkerhet for både hund og miljø. En god
innkalling er derfor verdt å legge ned litt ekstra
energi på. Hos oss benytter vi belønninger
som motivasjon for å få det til. Dette kurset
handler om å trene hunden til å velge å
komme til deg fordi det lønner seg.

www.kirkeneshundesenter.no

Innkalling
MØT INSTRUKTØREN
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!

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

Innkalling
12 UKERS TRENINGSPROGRAM FOR DEG OG DIN HUND
En sikker innkalling gir hunden mer frihet. Vi trener med belønninger og deler opp innkallingen i mange små øvelser.
Du vil få verktøy du kan trene på som tilslutt blir en innkalling du kan være stolt av. Vi skal bruke god tid på å utvikle
gode belønninger for deg og din hund. Alt kan nemlig trenes-også belønninger. Målet er Å gi deg verktøy du kan
bruke for å trene på egen hånd, å lære deg å lese hunden din, Å nærme deg en innkalling som fungerer i det virkelige
liv samtidig som det er morsomt å trene! Du lærer Når du skal kalle inn og ikke, Hvordan utvikle og bruke
belønninger, Innlæring av signal, Hvordan trene med forstyrrelser, Selvkontroll og la være-trening, Hvordan lære
hunden å velge deg/være nært deg. Ett innkallingskurs, men også ett kurs i hvordan trene hund!
Programmet inneholder:
10 ukers kurs -MAX 6 deltakere!
Webinaret "Innkalling"
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
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BONUS:
Startpakke klikker med armbånd
"Treneren i lomma" -Hjelpelinje
STAS- engelsk onlinechallenge
Betalingsplan

PÅMELDING:
På eget skjema på nettsiden

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

Innkalling
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"SEXIER THAN A SQUIRREL CHALLENGE"
STAS - en 25 dagers online challenge på engelsk. Utviklet av Absolute Dogs som jeg er Pro Dog trainer fra.
Se for deg at hunden din tar kontakt med deg når det hopper en hare over veien, springer en jogger forbi eller når du
møter hunder på tur. Det kan bli en realitet! Ønsker du å kunne få din hunds oppmerksomhet i en verden som lokker
med alle mulige spennende overraskelser for hunden din. Her er ett ONLINE KURS som kommer til å gjøre hunden
mer interessert i deg enn i omgivelsene. Tren hvor du vil og når du vil med valpen eller den voksne hunden. Øvelsene
tilpasses lett alle individer.

Interessert?
Kontakt monihau@online.no

Pris kr 350,-(alene
u/bonus)/
1190,-(m/bonus)

Du får:
25 øvelser + 5 bonusleker! Enkle, morsomme
og inspirerende øvelser ONLINE, som alle
kan gjøre. (språket er engelsk)
En internasjonal facebook-gruppe med
support og daglige "lives" (språket er engelsk)
Du har tilgang til kurset for alltid!
BONUS
En norsk facebook-gruppe. Jeg er med deg
hele veien!
Rabatt på 1 privattime
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Innkalling
PRAKTISKE DETALJER
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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 TIRSDAGER kl 19.00-20.00 (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.
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