Kurser hösten 2018
Kontakt och vardagslydnad 1 + valp, utomhus 1950 kr

6 ggr à 1 tim + 4 tim teori

Kurs i allmän grundlydnad för alla hundar 12 veckors ålder och uppåt.
Inga förkunskaper krävs.
Tisdagar, kl. 19.30–20.30, Start 21 augusti (Teoripass söndag 23/9 kl. 13.00- 17.00)
21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 och 25/9
Vi tränar utomhus vid Eriksborg, Västerås

Kontakt och vardagslydnad 1+ valp, inomhus 2250 kr

6 ggr à 1 tim + 4 tim teori

Kurs i allmän grundlydnad för alla hundar 12 veckors ålder och uppåt.
Inga förkunskaper krävs.
Onsdagar, kl. 19.00–20.00, Start 7 november (Teoripass söndag 11/11 kl. 13.00- 17.00)
7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 och 12/12
Vi tränar inomhus i hundhallen på Hälla, Västerås.

Valpkurs, inomhus 2250 kr

6 ggr à 1 tim. + 4 tim. teori

En hundkurs i vardagslydnad för hundar mellan 12 veckor och 6 månader gamla.
Inga förkunskaper krävs.
Torsdagar kl. 19.00–20.00, Start 13 september (Teoripass söndag 23/9 kl. 13.00- 17.00)
13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 och 25/10 OBS! Ingen kurs 18/10
Vi tränar inomhus i hundhallen på Hälla, Västerås.

Teorilektion, 190 kr

1 ggr à 4 tim.

Vill du lära dig mer om hunden, dess utvecklingsstadier, inlärning, dominansteorier samt vilka
lagar du som hundägare är skyldig att kunna? Under fyra timmar går vi igenom mycket som är
väl värt att veta om du är eller tänker bli hundägare. Vi är inomhus på Eriksborg, Västerås.
Fika ingår.
Denna teori ingår i "Valpkurs", "Grundkurs, intensiv" och "Kontakt och vardagslydnad 1".
Söndag 23 september kl. 13.00–17.00

--------------------Söndag 11 november kl. 13.00–17.00

Anmälan och köp av kurserna görs på www.glanna.com/hundkurser.
14 dagars ångerrätt gäller enligt lagen om distanshandel.
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Kontakt och vardagslydnad 2, inomhus 1650 kr

6 ggr à 1 tim.

En hundkurs för dig som gått valpkursen eller Kontakt och vardagslydnad 1 och kan momenten
hyfsat. Vi tränar vidare på att få stadga på hunden trots fler störningar.
Tisdagar, kl. 19.00–20.00, Start 2 oktober
2/10, 9/10, 23/10, 6/11, 13/11 och 20/11 OBS! Ingen kurs 16/10 och 30/10
Vi tränar inomhus i hundhallen på Hälla, Västerås.

Cirkuskonster/klickerkurs, inomhus 2040 kr

4 ggr à 2 tim.

Har du hört talas om klicker och klickerträning men inte riktigt vet hur man gör? Eller du
kanske redan har en inklickad hund men vill utveckla tekniken?
Vill du dessutom ha roligt tillsammans med din hund? Då är det här kursen för dig! Vi tränar
inomhus i hundhallen på Hälla, Västerås
Torsdagar, kl. 19.00–21.00, Start 8 november

8/11, 15/11, 22/11 och 29/11

Hundmöten och hundsignaler, 795 kr

4 ggr à 1 tim.
Har du problem med att möta andra hundar? Vill din hund hälsa på alla ni ser eller försöker
den mucka gräl? Eller vill du träna på att möta andra hundar, lära dig vad du bör tänka på och
få tips och råd?
Vid första tillfället går vi teoretiskt igenom hundens signaler. Vad menar den då den sänker
huvudet och stirrar på den mötande hunden eller plötsligt stannar och nosar? Vid andra
tillfället tränar vi på praktiska möten i relativt lugn miljö.
Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också. Det fjärde tillfället
infaller efter några veckor och då träffas vi på stan och följer upp hur träningen har gått.
Måndagar, kl. 18.30–19.30, Start 24 september
24/9, 1/10, 8/10 och 5/11

Anmälan och köp av kurserna görs på www.glanna.com/hundkurser.
14 dagars ångerrätt gäller enligt lagen om distanshandel.
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