Holdtræning i Støvring
Efteråret er over os og vinden er kølig, men hundene skal stadig ud og nye træningsforløb starter om ikke så længe 

I oktober starter flg. træningstilbud her hos Alpha HundeadfærdsCenter
Hverdagens ABC – 2 hold hver lørdag: kl. 10:30-11:30 & kl.12-13. Holdet er fortløbende, men du
melder dig til for 10 sessioner ad gangen til en pris af 700kr. Opstart lørdag d. 22.10.2016.
Holdet er for unge og voksne hunde. Sidste gang inden jul er d.17.12. Opstart igen først d.14.1!
Træningen retter sig mod alt godt i hverdagen – basal ’lydighed’, aktivering i form af næsearbejde,
problemløsningsopgaver, socialt samvær med andre hunde og mennesker, sjove træningsøvelser
samt motorisk/fysisk træning. OBS! Der er ingen træning d.5.11 & d.12.11!
Det uofficielle konkurrencehold – fortsætter fra og med lørdag d.29.10.; hver gang kl. 1314:30/15:30 (alt afhængigt af antal deltagere). Holdet er fortløbende, men du melder dig til for 10
sessioner ad gangen til en pris af 700kr. Der er plads til 12 hunde på holdet, men max 6 hunde er på
banen ad gangen. Dvs. at der vil være pauser, hvor hundene enten skal slappe af i bilen eller på
medbragt tæppe. Det giver dig, som hundeejer, mulighed for at observere andre træne samt hjælpe
til – og drikke kaffe eller te imens  Sidste gang inden jul er d.17.12. Opstart igen først d.14.1!
Holdet her er for dig, der gerne vil have et nogle konkrete mål med din og din hunds træning og
som ikke er bleg for at deltage i ganske uofficielle konkurrencer, som afholdes hver
10.træningsgang (dette kan dog undlades, hvis man ikke bryder sig om det – der er masser af
mulighed for at hjælpe til i stedet for at deltage  ). Konkurrenceprogrammerne er niveauinddelt og
der konkurreres tillige om forskellige kategorier, såsom ’Den mest tålmodige fører’, ’Den mest
selvstændige hund’ etc. Hundene på holdet her skal kunne arbejde forholdsvist tæt på andre hunde
uden problemer. OBS! Der er ingen træning d.5.11 & d.12.11!
Aktive byture – som et alternativ til mere traditionel træning er det i løbet af vinterhalvåret muligt,
at melde sig til aktive byture, som er træning, der foregår i bymiljø (hvor der er lys ). Træningen
er ikke stillet an som holdtræning, hvilket betyder, at du kan melde dig til de gange, hvor du har tid
og lyst. Der vil være bytræning flg. hverdage resten af 2016
kl. 18-19: d.18.10, d.25.10, d.23.11, d.29.11, d.7.12 &
d.14.12. Træningen vil primært foregå i Støvring, men der vil
også være et par ture til Aalborg. Pris: 70kr./gang.
Gennemføres ved min. 4 tilmeldte hunde.
Træningen egner sig til de allerfleste hunde og giver rig
mulighed for miljøtræning samt træning i samvær med andre
hunde udenfor træningsbanen.

Hos Alpha HundeadfærdsCenter, i Støvring, er fordelene flere:







Holdene er små – max 6 hunde pr. hold (undtagelser gøres i enkelte tilfælde!)
Træningen er sjov, hyggelig og lærerig. Tempoet sætter man helt selv.
Træningen varetages med basis i et solidt teoretisk fundament og stor praktisk erfaring.
Prisen er overkommelig.
Der er altid kaffe og plads til lidt snak efter træning.
Ekstra rådgivning om træning og adfærd pr. mail eller telefon er muligt for alle kursister.
Læs mere om de enkelte hold på vores hjemmeside (opdateres hurtigst!).

Træningsopstart er snart, så ring, send en mail eller en SMS, hvis du vil vide mere eller bare vil
meldes til med det samme  Først til mølle princippet gør sig gældende.
Har du ikke mulighed for at være med helt fra start finder vi også ud af det!

Følg med på nettet: www.alpha-center.dk og på Facebook
Jeg glæder mig til at høre fra dig og kan kontaktes på
tlf.: 40757324 & mail: alpha@alpha-center.dk

