
Å du søte valpetid! Ja, det skal være hyggelig, men
kan fort gå fra kos til kaos!  Du kjenner det når
valpetennene er som nåler, søvn byttes ut mot
nattevåk, du har så vidt tid til en dusj og så må den
valpen ut å tisse IGJEN! Da er det bra
hundeskolen min finnes og kan hjelpe deg
gjennom denne perioden.
 
VELG en av disse mulighetene hos: 

Velkommen valp!
K U R S P R O G R A M  F O R  D E G  M E D  V A L P   

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. 
Jeg har oppfostret utallige valper og valpekull. Dette, og
alle de tidligere valpekursdeltakernes utfordringer, har gitt
meg mye erfaring som jeg gjerne deler med deg! Å få til en
god start på samarbeidet mellom deg og din valp er viktig.
Like viktig er det at valpen blir trygg og møter alt det
ukjente med stor selvtillit og at den får lov å være valp
lenge. Som instruktør fokuserer jeg på at valpen lærer å
lære og får positive opplevelser i møte med alt det
hverdagen byr på.

Velkommen valp!
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 valpekurs (max 6 deltakere)
2 privattimer a 45 min
Webinaret "Fra valp til unghund"
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 designet for deg som vil ha individuell oppfølging for best mulig nytte av kurset. Du som velger
denne løsningen har stor interesse og har satt av god tid til å bli kjent med valpen og vet at de første ukene er den
viktigste tiden i hundens liv. Det er nå den er mest åpen for sosialisering og miljøtrening og blir dette gjort rett vil
resten gå som en lek. Her får du en innføring i hvordan jeg trener og tenker rundt den daglige omgangen med valpen.
Vi fokuserer IKKE så mye på sitt, dekk og gå pent, men heller på å like å trene, være nærme deg, være rolig og bli
trygg i miljø i disse første ukene. Du får mange øvelser og tips om hvordan skape en trygg og selvsikker voksen hund
som sier JA til livet og alt du ønsker å ta den med på senere. Målet er at du skal lære deg å trene hund og forebygge
problematferd senere. Vi går gjennom bruk av belønninger, starten på innlæring av gå pent i band, gå på plassen sin,
innkalling og sitt og bli, vi øver på selvkontroll, vi utforsker optimistbanen og selvtillitsoppgaver, aktivisering mm

Velkommen valp!
E N  G O D  S T A R T  -  8  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

fra 9 ukertil 6 mnd

www.kirkeneshundesenter.no

Startpakke klikker med armbånd
og slikkematte
Besøk på Kirkenes dyreklinikk
"Treneren i lomma" -Hjelpelinje
Betalingsplan

      BONUS:



Denne pakken er designet for å gi deg en innføring i hvordan jeg trener og tenker rundt den daglige omgangen med
valpen. Jeg legger til rette for at den får møtt andre valper og snille voksne hunder, og at den lærer å lære. Vi
fokuserer IKKE så mye på sitt, dekk og gå pent, men heller på å like å trene, være nærme deg, være rolig og bli
trygg i miljø i disse første ukene. Dette får du god bruk for når du senere perfeksjonerer sitt, kom og gå pent. Du får
mange øvelser og tips om hvordan skape en trygg og selvsikker voksen hund som sier JA til livet og alt du ønsker å
ta den med på senere. Vi går gjennom bruk av belønninger, starten på innlæring av gå pent i band, gå på plassen
sin, innkalling, selvkontroll, sitt og bli, vi utforsker optimistbanen og selvtillitsoppgaver, aktivisering mm

Velkommen valp!
B L I  K J E N T  -  6  U K E R S  K U R S

6 ukers valpekurs  (max 6 deltakere)
Facebookgruppe med tilbakemelding 1 film i uka
"Lek med maten" onlineminikurs
1 velkommen og spm/svar på zoom (2x40 min)
PDF med info
Relevante støttevideoer

Besøk på Kirkenes dyreklinikk
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 www.kirkeneshundesenter.no

fra 9 ukertil 6 mnd



Førstegangsvalpekjøper? Hva kan du forvente deg de første dagene?
 
Dette er en førstehjelpspakke til deg som for første gang har skaffet valp og nå har "panikk" for hvordan det skal gå
når den kommer hjem. Vi tar en prat før valpen kommer om hvordan valpesikre huset, hva du trenger å ha av utstyr og
hva du kan gjøre for at de første to døgnene skal bli så bra som mulig for både deg, evt familien og valpen. Målet er at
du skal føle deg tryggere i å ta i mot den nye valpen.

Velkommen valp!
4 8  T I M E R S  S U P P O R T

1 konsultasjon via zoom (hjemmebesøk er
tillegg i prisen)
48 timers åpen hjelpelinje til meg
Kort introvalpekurs online

20% Rabatt på 1 privattime 
Lek med maten onlinekurs

Pakken inneholder:

      BONUS

Interessert?
Ta kontakt med moni-
hau@online.no eller tlf

99642103
 

Pris kr 2500,-
www.kirkeneshundesenter.no

Fra dag 1 tildag 3



Velkommen valp!
P R A K T I S K E  D E T A L J E R  

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
halvveis ut i kurset. 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 17.00-18.15 (Dato finner du 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 siste kursmåned. 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 

Velkommen påkurs!

www.kirkeneshundesenter.no


