Vill du bli en del av ett gäng
med samma ambitioner?

Vill du satsa?

Redo för en utmaning?

Under våren 2022 startar jag upp tre grupper för dig som har höga ambitioner och mål med din
retriever!
Jag kommer att dela med mig av all min kunskap och mitt engagemang för att du ska lyckas,
men det kommer också att kräva din tid och ditt engagemang för att vi tillsammans ska kunna
jobba mot dina mål.
Jag tar max sex deltagare i varje grupp och för att sammansättningen ska bli så bra som möjligt
kommer du att få fylla i en intresseanmälan där du svarar på några frågor och skriver lite om dig
själv, din hund och dina mål.
Välkommen med din intresseanmälan här >> https://forms.gle/aTQBCwiW4QdVDsaH8
//Marlene
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GRUPP 1 (9.500:- inkl moms) —1 plats kvar—
Riktar sig till dig med en ung hund som är redo att börja tränas, från ca 1 år och uppåt. Vi lär in
samtliga basics på det sätt jag själv tränar mina unga hundar. Denna kurs innefattar även en hel
del teori för att du ska få den röda tråden.
Datum Grupp 1: 5-6/3, 26-27/3, 30/4-1/5 (OBS! Nya datum)
GRUPP 2 (9.500:- inkl moms) — FULLT — anmäl gärna som reserv!
Riktar sig till dig som har en hund som kan samtliga sina basics och har tränat dessa grundligt.
Vi sätter nu ihop allt och börjar träna i mer naturliga sammanhang snarare än i olika separata
moment. Vi jobbar mycket med att få en styrbar hund i alla sammanhang.
Datum Grupp 2: 19-20/3, 23-24/4, 21-22/5
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GRUPP 3 (10.500:- inkl moms) — OBS! FULLT — anmäl gärna som reserv!
Riktar sig till dig med en äldre erfaren och styrbar hund där tecken och stopp fungerar. Här
läggs fokus på dig som handler och vi utmanar på olika sätt och tränar även i walked-up
situationer. På den här kursen har vi även Per-Anders till vår hjälp.
Datum: 2-3/4, 7-8/5, 4-5/6
PRIS
Pris 9.500-10.500:- inkl moms beroende på grupp, max sex deltagare/grupp
I priset ingår samtliga tre helger, totalt ca 12 timmars träning/teori/helg. I priset ingår även två
luncher och en middag varje helg där vi sammanfattar dagen.
Boende går att lösa mot en extra kostnad för dem som önskar!

