Kursutvärdering / gästbok - Berras
Hundägarskola
2010-10-06 10:42:01 [id:129829]
Namn: Marie
HEJ!
Det var 10 lärorika lektioner. Och 10 veckor där Berra "suttit" på ens axel när man varit ute med
hunden. Jag är mycket nöjd med det jag fått lära mig under denna period. Nu gäller fortsatt träning
med hjälp av de verktyg som man fått under kursens gång. Hoppas på att gå fortsättningskurs till
våren.
Tack Berra, Lina, Johanna.
Trevlig höst.
Broby 2010-10-05 13:01:41 [id:129743]
Namn: Kerstin Norling
Epost: kerstin@glimakra.com
Hej Berra och medhjälpare.
Tack för kursen.
Tyvärr drabbades jag under september månad av sjukdom och dödsfall i släkten och hade lite svårt
med både tid, ork och koncentration. Så att resultatet blev inte så bra som jag hade hoppats och
det är absolut inte ert fel, ni kämpade verkligen med oss. Ni har änglars tålamod.
Jag hoppas kunna ta nya tag till våren och förhoppningsvis få lite bättre kontroll på min lurvige
vän. Under tiden fortsätter vi träna hemma.
Jag önskar er och mina kurskamrater en fortsatt skön höst.
2010-10-05 11:41:45 [id:129733]
Namn: Maria Holmquisth
Epost: mariassida@hotmail.se
Tack Berra o Lina m medhjälpare för en lärorik, informativ o rolig kurs!
Iom att jag gått kurs hos er tidigare så visste jag ju vad som komma skulle. Men det härliga m era
kurser är att jag som hund-ägare ändå får möjlighet att utvecklas för att få ett roligt o fungerande
liv m min hund. Det känns fantastiskt när jag är ute m Love i olika sammanhang o folk kommer
fram o berömmer Love för att han är så följsam o lydig. Alla som vet vad en flatcoated retriver är
för sorts hund förstår att det känns skönt att få sådan respons.
Love lärt sig "av-och påknappen". Jag har tränat mkt på olika Brukshundsklubbar m mina andra
hundar. Har dock aldrig fått det ressultat som jag fått på Berras kurser. Därför vill jag varmt
rekommendera Berras o Linas kurser!
Kristianstad 2010-07-15 14:54:03 [id:122091]
Namn: Heinz Kaltenbrunner och Sigge (Miniatyr Bullterrie
Epost: heinz@kaltenbrunner.se
Hej,
en mycket givande kurs som med en enkel pedagogik lär ut hur vardagen tillsammans med hund
blir enkel och rolig. Det fina med denna hundägarskola är att de knep som lärdes ut är tämligen
allmängiltiga och fungerar i de flesta situationerna. Det som jag tycker är väldigt bra, är att all
träning utförs utan hjälpmedel och godis. Snabba och positiva resultat, hundägarskolan
rekommenderas på det varmaste. Bästa hälsningar Heinz & Sigge
2010-07-06 00:26:01 [id:121332]
Namn: Lotta, Thomas (Frazze)
Epost: catlot@hotmail.com
Jag kom dit med en bångstyrig Beardis. Allt eftersom tisdagslektionerna gick märkte jag att
kontakten mellan mig och min hund blev bättre och bättre.
Med en stor portion sunt förnuft, kärlek och ramar känner jag att jag har hittat en väg som passar
mig och min hund i vardagen.
Jag rekommenderar Berras Hundägarskola och hoppas att det blir en fortsättning till hösten.
Trevlig sommar och hoppas att vi ses igen...
Lotta och Frazze
Kristianstad 2010-06-28 15:05:37 [id:120652]
Namn: Leif & Malin
En mycket bra och lärorik kurs som ger en alla verktyg som behövs för att bli en bra hundförare
och få en hund som lyder i vardagen oavsett situation. Man märkte skillnad från kurstillfälle nr 1.
Trevlig sommar ses till hösten

2010-06-22 22:09:21 [id:120140]
Namn: Anette (& Faxe)
Epost: santorini23@hotmail.com
Tack för en otroligt lärorik kurs som visar på att man kan ändra på en redan fel invand relation
mellan vovve och matte. I vårt hem har det varit husse som varit den tydliga ledaren och matte
den svaga som man som hund måste beskydda med sitt liv. Redan efter ett par gånger på kursen
började vår relation ändras och jag märkte att vi verkligen fick kontakt för första gången. Detta har
senare utvecklats till en mer avslappnad vardag där matte inte längre behöver ses som den svaga
länken. Jag är mycket nöjd och kommer gärna tillbaka på en repetitionskurs till hösten. Tills dess
önskar jag er en trevlig sommar.
Kristianstad 2010-06-22 21:39:15 [id:120127]
Namn: Åse Hedlund/Zeacar
Epost: ase.hedlund@live.se
Väldigt lärorikt och tänkvärt för vår del fast att jag har en Bichon ....Ska verkligen försöka att gå
vidare till nästa nivå,eller åtminsone lovar jag att bibehålla det vi har fått lära oss.Kram till er båda
o en skön sommar önskar Åse o Zeacar
V Vram 2010-06-22 21:25:38 [id:120124]
Namn: Monika o Jan Andersson
Epost: hansagarden4@hotmail.com
Vi är så glada att fått denna möjlighet att gå denna kurs. Vi har tidigare tränat lydnadskurser men
aldrig vardagslydnad som är den viktigaste grunden tex hur man möter en anna n hund utan bus.
Tack Berra o Lina för ert tålamod med oss hundägare som gör alla sorters fel innan ni präntar in lite
vett i oss. Ha en skön sommar. Monika o Jan med hunden Zelda
Lund 2010-05-31 11:20:52 [id:117380]
Namn: Helene
Har nu avslutat grundkurs med min valp/unghund. Som vanligt är jag supernöjd med kursens
upplägg, både den praktiska biten och teoritimmen. I början är tempot lugnt och de enskilda
deltagarna får en och en hjälp av Berra och Lina. Mot slutet är den fantastiskt att se hur alla går på
plan samtidigt huller om buller med sina hundar lösa och kan om vartannat starta och avsluta lek
med hunden och låta hunden platsas medan andra leker med sina hundar på plan. Kurser erbjuder
störningar man inte kan få tag på på hemmaplan och då är det kul att se att man kan klara av även
en så svår situation med sin hund. Sluligen vill jag säga att arbetssättet inte bara är förlagt till
kurstid utan ett helt förhållningssätt till hunden presenteras och förklaras. Det handlar om att
hunden ska fungera i varadagen i alla situationer, lätta som svåra. Sedan tycker jag själv det är bra
att det är föraren som motiverar, berömmer och samtidigt sätter ramar för hunden. Ingen är
beroende av godis eller leksaker för att lydnaden att fungera. Man ser att alla deltagare tycker det
är superhäftigt att hunden fungerar så bra utan "hjälpmedel". Jag vill varmt rekommendera Berra
och Lina.

