TACK FÖR ATT DU GÅR KURS HOS OSS!
Vi ser fram emot att ses snart. Nedan hittar det du behöver ta med dig, och i fall
något speciellt tillkommer för just din kurs så hör vi av oss.
Läs ALLA instruktioner innan kursdagen.
Glöm inte att notera tiden och datumet i din kalender.

Att Ta Med Dig På Kursen
Hundens lunch och/eller middag. Ge endast litet mål innan du kommer.
Mjukt godis i små, små bitar. Gärna kokt kyckling, torkad lever, korv eller liknande.
Undvik torra butiksköpta godisar som miniben eller leversnittar.
En fylld Kong eller en ett gott tuggben som hunden kan bita på under de passiva momenten.
Vi rekommenderar torkad vom, tjurmuskel, grisöron eller liknande.
Sele med vanligt koppel, eller tyg/läder halsband om sele inte finns.
En bädd med kanter eller bur där hunden kan vila mellan övningarna.
Finns att låna om du åker tåg, men hör av dig innan i så fall! Ej filt.
Vattenskål.
En eller flera leksaker (utan pip!), gärna med handtag som hunden gillar.
Det kommer också finnas en del att låna.
Inneskor eller något att ha på fötterna i hallen om du är frusen.
Lite mer godis, eller en mjukosttub, ifall att det tar slut. J

Ej Tillåtet
Leksaker med pip, Flexi/rullbandskoppel, strypkoppel, anti-dragsele med band under frambenen,
anti-skällhalsband och liknande.

Hitta Hit
Om inget annat anges så håller vi till hundhallen i Torpshammar.
Adress: Småbovägen 1, 84013 Torpshammar.
Karta och vägbeskrivning finns här: https://www.positivhundtraning.se/traningshallen/
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Att Göra När Du Kommer Fram

Kom EJ tidigare än 15 min innan start pga ev tidigare kurs.

Hundar rastas på stort avstånd från varandra, inga hälsningar.
OBS! Plocka upp efter din hund om du rastar utanför lokalen! Soptunna finns vid ingången.

Ge din hund ett tuggben eller Kong och lämna hunden i bilen och kom in till lokalen med all
utrustning, inkl bädd, du behöver först för att ställa i ordning din plats.

Vi kommer sedan ha en liten genomgång innan vi kör igång med träningen.

KONTAKT
Om du behöver kontakta mig innan kursen kan du alltid mejla mig på
ulrika@positivhundtraning.se
Med vänlig hälsning,
Ulrika Marwick
Ägare och instruktör
Positiv Hundträning

Varmt Välkommen!
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