Kursutvärdering / gästbok - Berras
Hundägarskola
Kallinge 2011-10-11 12:53:14 [id:162197]
Namn: Lotta
Epost: lotta.thalin@telia.com
Hemsida: www.eudora.se
Aldrig har tio veckor gått så fort som nu när vi har genomfört en grundkurs hos Berras
Hundägarskola. Det har varit tio lärorika, roliga, givande veckor med kritik och mycket beröm. Med
alla verktyg jag har lärt mig, tror jag inte längre, utan jag vet att detta är sättet jag vill träna mina
hundar på för att bli en bra, roligt, trygg och framför allt en tydlig hundägare :-) Diaz och jag
fortsätter nu vår träning hemma och vi ser fram emot våren och nya kurser. Jag kommer varmt
rekommendera era kurser till alla! Vi var ett härligt gäng som jag hoppas få träffa på någon annan
gång, kanske till våren på någon kurs :-) Stort Tack till Berra, Lina och Johanna för ert
engagemang att se varje deltagare, vad vi behövde extra hjälp med eller när vi fick beröm som
gjorde att man växte i sin hundägarroll . Vi ses igen! Mvh Lotta & Diaz
Träne 2011-10-11 11:55:05 [id:162195]
Namn: Ellinor
Hemsida: www.stallbackagarden.se
Efter att ha gått kurser förr först med hårdhet och sen som godisautomat, var vi inte pigga på de
vanliga kurserna hos BK. Fick rekomendation från flera håll om Berra och hans gäng. Alla hundar
oavsett ras och storlek har samma mottagande. Undervisningen var varierande och i klartext. Är
faktist lite impad av att så många unga hundar 5-9 månader redan är så lydiga på dessa veckor. 10
veckor flög fram i mestadels regn, längtade till måndagen ändå, med härliga kursdeltagare och
engagerade ledare. Vi kommer åter! MVH Ellinor med Sally
2011-10-10 22:26:57 [id:162182]
Namn: Malin
Som "första gångs hundägare" satte jag upp mina mål om hur jag ville att min hund och jag (och
resten av familjen) skulle kommunicera och arbeta mot ett trevligt liv tillsammans. Tänk vad glad
jag blev när rekommendationerna haglade från många håll när jag försökte förklara mina tankar för
omgivningen. "Du måste gå på Berras hundägarskola". Det har vi nu gjort i 10 veckor som flugit
iväg och är mer än nöjd! Ständiga utmaningar, konstruktiv kritik och mycket beröm har det varit
och det är ju det som gäller:-) Nu kör vi vidare på hemmaplan. Stort tack till Berra, Lina och
Johanna.
Hälsningar Malin med dvärgschnauzern Elsa
2011-10-04 08:31:51 [id:161791]
Namn: Anders Wallin
Epost: anders@ortopedteknik.se
Efter en labbe som var hur lätt som helst och en springer som jag fortfarande inte har koll på efter
7 år skaffade jag en Wachtel som jag ville ha ordning på men som ändå ska bli självständig.
Har efter denna kurs fått hjälp med att komma på mina svagheter som ledare. Oerhört roligt och
givande. Fattar nu att om jag bara är konsekvent och gör någon uppföljning så kommer jag att få
en underbar hund. Tack Berra o Lina
Kristianstad 2011-08-29 17:45:18 [id:159667]
Namn: Jessica o Olle
Epost: olle.henrysson@peab.se
Hej!
Vi vill tacka för kursen som var mycket givande! Rak kommunikation och bra förklaring till alla
övningar.
Nu fortsätter vi kämpa här hemma med det vi lärt oss och då har Jessica helt plötsligt intagit rollen
som "Berra" och jag (Olle) som den förvirrade hundföraren.
Vi kommer att anmäla oss till uppdaterings- och fortsättningskurser när det blir aktuellt!
Med vänlig hälsning
Ella, Jessica o Olle
2011-08-03 10:40:49 [id:158069]
Namn: Carina Råbrant
Epost: crabrant@gmail.com
Tack Berra! Grundkursen kan jag verkligen rekommendera. Äntligen har jag hittat verktyg att jobba
med och ett "tänk" som jag alltid ska ha med mig. Det bästa med denna kurs är att
kommunikationen är väldigt rak och lätt att ta till sig (även om vi hundförare inte alltid verkade ha
förstått vad du menat). Jag vet att jag har mycket kvar att jobba med men ser redan en stor
förändring i min relation till Nike. Tack även till Lina och Johanna som alltid fanns när man behövde
lite extra hjälp. Jag kommer gärna tillbaks för en fortsättning//Carina

Gärds köpinge 2011-07-12 17:39:31 [id:157075]
Namn: Sabina M-Persson
Epost: tjberta@hotmail.com
Hejsan Jag har en liten dvärg pinsher på knappt 2 år . Henne har jag tagit hand om för att den
förra ägaren inte hade tid med henne och hon befann sig inte i ett klimat med mycket oro och små
barn. Lilla Chanelle är väldigt beroende utav mig och kollar hela tiden var jag är , hittar hon inte
mig blir hon orolig . Men hon är genom ytrvlig och mysig. Hon och jag tillsammans skulle vilja ha
mer kött på benen och lära oss mer. Chanelle behöver vara med andra hundar och känna sig trygg
där. Jag har en dvärg snauzer hane som hon fungerar bra med . Men jag skulle vilja ha lite mer
lydnad och säkerhet i tillvaron.
2011-06-26 23:12:19 [id:156320]
Namn: Teresa Roslund
Epost: teresa.roslund@gmail.com
Tack Berra, Lina, Johanna och Sofie för en väldigt lärorik grundkurs! Bara på tio veckor har jag
gjort flera framsteg med Max (Perron) bl a drar han knappast i kopplet längre och han har blivit
mycket mer harmonisk och trygg. Max är fortfarande osäker, men verkar lita på oss betydligt mer
nu. Har en bra bit kvar att jobba på och tänker därför gå repetitionskursen. Den teori som ni lär ut
har känts helt rätt, fantastiskt bra jobbat! Önskar er alla en skön sommar!
Teresa och Max
2011-06-20 07:11:09 [id:155932]
Namn: Elna
Jag och Sigge har avslutat grundkursen och lärt oss väldigt mycket. Jag har betydligt bättre koll på
Sigge nu men vi har en bit kvar så vi tänker fortsätta till hösten. Grundkursen är intensiv och bra
planerad med väldigt lite "väntetid". Man lär sig också mycket av att titta på övriga deltagare.
Ledarna är engagerade och duktiga.
Elna och Sigge (settern)
2011-06-07 23:23:21 [id:155241]
Namn: Ann-caroline
Epost: ann-caroline.eriksson@furuboda.se
Har gått grundkursen, en kurs att rekommdera. Den har varit mycket lärorik, man får stöttning,
hjälp av trevliga och duktiga tjejer om man inte förstår vad Berra menar. bra med att man har
teorin efter praktiken då man kan prata om vad som man gjort ute på planen. Tack Berra,Lina och
Johanna er kunskap om att vara hundägare som ni lär ut till oss andra

