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Ekstrem hverdagslydighet Hvem er jeg?

 

Veien å gå for både jakthunden,
konkurransehunden og familiehunden er
via "ekstrem hverdagslydighet". 

Har du en god innkalling, at hunden følger
deg, lytter til dine signal, ligger i ro på
plassen sin, leverer leker og vilt til deg og
kan stoppes uansett miljø så ville nok de
fleste trives som hundeeier. 

I løpet av 6 mnd målrettet trening lagt opp
av meg og deg sammen, vil du ha blitt en
bedre hundetrener og kommet mye lenger
mot målet med hunden, enn der du er i
dag. 

Innholdet i dette programmet skal gjøre
deg i stand til å trene hunden på enkle,
men viktige øvelser som også skal
fungerer i miljø med store forstyrrelser.
Det å ikke bry seg om forstyrrelser er
nemlig en av nøklene til å nå målet ditt så
det skal vi snakke mye om underveis!

Jeg er din instruktør og medhjelper dette
halvåret. Jeg er best på å trene hundene
til å gjøre rett fra starten av. Jeg ser hva
eventuelle uvaner kan utvikle seg til og
setter inn tiltak tidlig for å unngå
frustrasjon og avlæring.  

Jeg legger opp til suksess så hunden øver
på det jeg vil ha i stedet for det den selv
helst vil. Som jo ofte ikke er forenlig med
slik samfunnet oppfatter en lydig hund
skal være. 

Når jeg trener så vil mange si jeg er
pirkete, men det er når jeg er konsekvent
på småting at hunden forstår og velger å
gjøre rett. Det er da er jeg snar med å "ta
hunden på fersken når den gjør noe bra!"

Jeg er superklar til å hjelpe deg også å
komme så nærme som mulig din drøm om
ekstrem hverdagslydighet! 

Monica Hauan



HVORFOR ett halvt år ? Les hva andre sier:

 
"Treneren i lomma" - så du alltid har
hjelp
3 Privattimer - så du får tilbakemelding
på det DU trenger
3 ZOOMmøter - så du kan stille
spørsmål og få mer læringsutbytte
Innkalling, apport og STOPPkurs- så du
kan teste hjemmetreningen med
forstyrrelser
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
studere øvelsene
BONUS  - så du skal kjenne at jeg
virkelig ønsker å ta vare på deg dette
halvåret!

Fordi jeg vet det tar minst så lang tid å lære
hundetreningens finesser som tekniske
ferdigheter for deg, innlæringsmetoder, 
 observasjonsferdigheter, planlegging mm.

Derfor får du også med alt dette så du har
større sjans å nå ditt mål:

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

Max 6 deltakere, så bestem deg raskt for å
få din plass.
Pris full pakke kr 12 900,-.
Spør etter betalingsplan

"Min største AHAopplevelse fra kurset er
hvor viktig det er å tørrtrene og vite hva
jeg selv skal gjøre for at hunden skal
forstå. I tillegg har kurset åpnet øynene
mine for hvor viktig det er å trene på ro!"

"Kursets suksessfaktor for oss har vært
de hyppige møtepunktene og den tette
oppfølgingen som gjorde at vi kunne
justere treningen før det var for sent. Å
lære om planlegging og kriterieplaner har
gjort stor forskjell for oss!"

"Monica, du har ett svært godt blikk for
alle små detaljer og hjelper oss å se det.
Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg ble
med selv om det har vært hektisk til tider!
Jeg vil gjerne fortsette!"

"Jeg har endret meg selv under kurset.
Blitt mer bevisst på at jeg i perioder
forstyrrer mer enn jeg hjelper hunden
min. Det blir ett tomrom når halvåret er
over."


