Kursutvärdering / gästbok - Berras
Hundägarskola
2013-06-26 08:58:03 [id:200048]
Namn: Lotta
Tack Berra, Lina och Jenny för att ni lärt mig tyda min hund och snart, snart har jag kanske koll på
vad JAG gör oxå! &#128516;
Ses i höst! Ger mersmak när det funkar bra....
2013-06-05 15:14:59 [id:199555]
Namn: John Nörregård
Epost: metrologen@hotmail.com
Berras hundägarskola har varit till stor hjälp för oss då vi med Berras hjälp blivit mycket bättre på
att läsa av vår hund, vilket har löst vårt stora problem med hunden alltid skulle springa efter harar.
Berras kurser riktar sig till oss hundägare och hur vi ska göra för att få en bättre och tydligare
relation till vår hund. Detta gör Berra genom att blanda humor med allvar på ett skönt sätt som gör
att man lätt förstår sina egna fel och vad man ska göra för att lösa problemen. Skulle man känna
att man inte riktigt förstår så får man alltid extra hjälp av Berras mycket duktiga assistenter. Berra
är även mycket bra på att motivera en och tillslut står man nästan och hoppas att hunden ska göra
fel så man kan testa sina nya kunskaper. Vi har alltid åkt ifrån Berras kurser med ett leende på
läpparna och ett stärkt självförtroende. Vi ser fram emot fortsättningskursen.
John N med hunden Lego.
Tollarp 2013-06-04 21:37:19 [id:199541]
Namn: Sara Willeborg
Epost: sara@degebergaskrot.se
Hemsida: www.degebergaskrot.se
Mycket bra och nyttig kurs, som borde vara obligatorisk för alla som skaffar hund. Man bygger upp
en fantastisk relation med sin hund vilket jag tycker är jätteviktigt för att vardagen ska fungera
smidigt. Jag vill ha en hund som har så pass mycket respekt och förtroende för mig så att han
väljer mig och mitt kommando i alla lägen. Framförallt för hans egen säkerhets skull. Detta mål
känner jag mig övertygad om att kunna nå om jag använder mig av det jag har lärt hos Berra!
Norra Strö 2013-05-31 19:28:10 [id:199419]
Namn: Carina Råbrant
Epost: crabrant@gmail.com
Vill man få en bra relation mellan förare och hund så finns det bara en kurs och det är denna!
Jag har gått så många olika kurser men aldrig fått feedback på vad jag gör bra eller vad jag är
mindre bra på i min relation till hunden. Jag har gått hos Berra med båda mina hundar och har lärt
mig mycket, framför allt om hur jag själv fungerar vilket är A och O för att kunna förändras. Tack
för denna gång. Jag är säker på att vi ses igen. Trevlig sommar önskar Carina, Nike & Vera
kristianstad 2013-05-29 10:47:25 [id:199364]
Namn: caroline Ekberg
En mycket bra & rolig kurs. Har lärt mig mycket och kommer fortsätta kämpa för att det ska blir så
bra som möjligt. Rekommendera detta till andra hundägare. Är super nöjd!
Kristianstad 2013-02-08 17:59:46 [id:190398]
Namn: Ann-Britt Lindgren
Epost: elnaannbritt@hotmail.com
Det var bra att det fanns artikel i tidningen om din hundägarkurs, jag vill gärna anmäla mig
till en kurs,
Springer spaniel snart 3 år.
Kristianstad 2013-02-07 22:47:32 [id:190374]
Namn: Ilona Zimanyi & Göran Rastamo med kelpie valp
Epost: ilona.zimanyi@spray.se
Tack för en bra kurs. Mycket givande. Vi var nöjda och glada att vi valde Er! Vi hörde bra
rekomendationer från en annan hund ägare som har gått hos er.Ser fram emot forsättningskursen
till våren. Jag kämpar vidare med Zingos dragkamp med koppeln. Jag vet att det är mitt fel. Det är
inte Zingos fel. Han har slutat att nyppa och bita mig. Han har blivit mer lyhördig. Han utvecklas
hela tiden. Vi kan hjärtligt rekomendera Er!
2012-12-24 09:38:19 [id:188505]
Namn: Pauline & Linus Berggren
God jul & Gott nytt år till alla två och fyrbenta i familjen!
Önskar Pauline & Linus
Melvin & Minna
Nunno

Hörby 2012-12-17 12:33:39 [id:188179]
Namn: Kristian Tilly
Epost: krpersson@bredband.net
Tack för en bra kurs. Hos er är det bara hundägaren som sätter begränsingen för hur långt man
kommer i sin relation med sin hund. Ni har en bra helhet med teori och praktik. Kursen
rekommeneras varmt och jag kommer själv gå fler kurser hos er framöver.
Åhus 2012-11-13 07:45:19 [id:186959]
Namn: Rebecca med valpen Bella (Liten Münsterländer)
Epost: rebeccastjarnberg@yahoo.se
Ett stort Tack till Berra, Lina och Johanna, som med ett oerhört stort engagemang och tålamod ,
förgyllde 10 st Måndagskvällar hösten 2012!
En fantastiskt inspirerande och lärorik kurs både praktiskt och teoretiskt, där hundägaren sätts i
fokus.
Ser fram emot fortsättningskurs till våren.
Mina varmaste rekommendationer!!

