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Privatträning
Du har möjlighet till en enskild lektion för en eller flera ekipage. Bara du och din hund eller
tar du med dig några andra vid samma tillfälle?
Ålder på hund spelar ingen roll, att arbeta privat är mycket givande oavsett hundens ålder.
En fördel med detta upplägg är att ni skapar gruppen (privat) och max 5 hundar under en
timmes tid eller så länge ni önskar.
Pris 650 kr/ påbörjad timme.
Vi kommer överens om vilka tider som passar just dig. Efter anmälan får du en bekräftelse
med betalningsuppgifter och annan praktisk information.
Du/Ni kan också välja att boka upp återkommande eller enstaka tider för en grupp som du/ni
själva sätter ihop själv. Då bestämmer ni själv hur många ni vill vara och hur lång tid ni vill
träna. Ni kan komma en gång i veckan med er grupp eller två gånger i månaden.
Privatträningsabonnemang
Om du tycker att enstaka privatträningstillfällen inte riktigt räcker hela vägen fram
men inte riktigt har behov av ett handledningspaket (individuellt eller grupp) så kan ett
privatträningsabonnemang vara något. Det innebär att du som enskild deltagare har
möjlighet att boka och betala för 5 lektioner till ett paketpris på 3100 kr (ord pris 3250 kr).
Detta upplägg passar allra bäst om du har ett tydligt syfte och mål med er träning. Det kan
vara att arbeta med egen (eller lånad) hund enligt vår träningsfilosofi, ett sikte mot en
provstart, befästa grunder där färdighet, förståelse, förtrogenhet och fakta inkluderas. Eller så
vill du helt enkelt bara ha avkoppling och rekreation (natur- och djurassisterad intervention).
Vi kommer överens om vilka tider som passar just dig. Efter anmälan får du en bekräftelse
med betalningsuppgifter och annan praktisk information.
Tillfällena sprids över tid (som längst en termin) och datum kommer du och jag överens om.
Är du intresserad av detta så hör av dig så börjar vi med ett kortare möte online för att se om
det är något som kan passa för dig.

