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"Jeg lever for å levere"

Hvem er jeg?

Å stå på startstreken med en hund som oser
sikkerhet og forståelse for oppgaven er en
herlig følelse. Man slipper å være nervøs når
du vet at hunden er klar til oppgaven og
spiller på lag med deg som fører.

Jeg er din instruktør og medhjelper dette
halvåret. Jeg er lidenskapelig opptatt av
å trene inn en apport som utføres med stil
og sikkerhet som jeg kan være stolt av å
vise frem!

Her er ikke behov for å ha ekstra triks i
ermet eller bruk av storstemmen. Hunden
vet hva som skal skje allerede før du har
sagt ordet "apport"!

Jeg har trent alle mine hunder til premie,
og også full score, på apportprøver med
positiv forsterkning og bruk av masse
belønninger.
Jeg har også trent flere fuglehundeiere til
å oppnå sine mål som å hente skutt vilt
på jakt på land og i vann, takle en VK
apport, premie på apportprøve for
stående fuglehunder og retrieverprøver
og hente en boks "drikke" til eieren sin!
Jeg er superklar til å hjelpe deg også å
skape ett fantastisk samarbeid med din
hund!
Monica Hauan

Det sitter i detaljene. Dette har du hørt
mange ganger når toppidrettsutøvere
snakker om sin idrett og hvorfor de har blitt
så gode. De som tar seg tiden til å gjøre de
små tingene rett, de små tingene andre ikke
orker - de blir vinnere. Så også med
hundetrening.
Denne metoden vil til syvende å sist gi deg
en hund som apporterer FORDI den har lyst,
ikke OM den har lyst!

HVORFOR ett halvt år ?
Fordi jeg vet det tar så lang tid å lage en
stødig og stilfull apport som er generalisert
på land og i vann. Derfor får du også med alt
dette så du har større sjans å nå ditt mål:
"Treneren i lomma" - så du alltid har

Les hva andre sier:
"Tusen takk for fine kursdager med fine
folk og god veiledning! Hunden har blitt
mye bedre å holde kontakt og roligere i
de fleste situasjoner. Vi toppet sesongen
med 1.premie på apportprøve! Takk
Monica for god veiledning og
oppmuntring!"

hjelp
3 Privattimer - så du får tilbakemelding
på det DU trenger
3 ZOOMmøter - så du kan stille
spørsmål og få mer læringsutbytte
6 Gruppetimer - så du kan teste
hjemmetreningen med forstyrrelser
Leke Work Shop og apportkurshelg- så
du får en kick start
Facebookgruppe - så du har en gjeng å
dele sorger og gleder med!
Velkomstpakke - så du er forberedt
Filmer - så du kan sitte i fred og ro å

"Det har vært ei fin, lita gruppe å trene i
lag med. Ikke så skummelt å feile når vi
er få. Vi har lært masse, alltid lærerikt å
se på andre dyktige hundetrenere. Tusen
takk, Monica, du er bare enestående"

studere øvelsene
BONUS - Generalprøve -VIPdag
Dersom du kjenner at dette kan du ikke gå
glipp av så melder du på via denne linken
http://www.kirkeneshundesenter.no/kursiki
rkenes/ eller ta direkte kontakt på epost til
moni-hau@online.no
Pris kr 12 900,Mulighet for betalingsplan:
A: Betal i 6 avdrag den 1. hver måned.
B: Betal i 2 avdrag, ved start og 1.april.

" Jeg har oppnådd mine mål for dette
året takket være apportkurset med
Monica. Anbefales!"

