Kursutvärdering / gästbok - Berras
Hundägarskola
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.
Åhus 2010-05-25 12:49:45 [id:116604]
Namn: Martin Schön
Epost: mart1ns@hotmail.com
Hemsida: http://martinschon.spaces.live.com/
Så var ännu en kurs slut nu med Elsa, Berra o Lina var på topp som vanligt så de blev många
skratt på teorin. Alla hundarna och förarna utvecklades mycket på dessa 10 veckor. Här kan ni
kolla lite på youtube hur det var.http://www.youtube.com/results?aq=f&search_query=Berras+HFS
Vi kommer tillbaka igen till hösten så vi kan terra Berra lite..
2010-05-21 00:14:34 [id:116073]
Namn: Susanne och Per
Epost: 044245127@telia.com
Ett stort tack till Lina och Berrra för all hjälp vi fått på våra privatlektioner. På bara några gånger
har vi lärt oss hantera olika situationer på ett helt annat sätt. Vi har mycket att träna på, men vi
har kommit en bit på väg. Vi kan verkligen rekomendera privatlerktioner.
Åhus 2010-01-04 23:54:03 [id:97749]
Namn: Martin Schön
Epost: mart1ns@hotmail.com
Hemsida: http://martinschon.spaces.live.com/
Tack Berra och Lina! Sebbe har blivit en duktig hundförare tack vare er perfekta kurs och jag
upptäckte själv vilka olater jag har lagt mig till med genom åren trots min egna tränings ide går
hand i hand med din (hårt o erkänna bara). Faktum är att alla mina hundar har blivit bättre sen du
fick mig o se mina olater. Vi kommer tillbaka med Elsa nu i vår.
Åhus 2010-01-04 23:51:35 [id:97748]
Namn: Martin Schön
Epost: mart1ns@hotmail.com
Hemsida: http://martinschon.spaces.live.com/
Tack Berra och Lina! Sebbe har blivit en duktig hundförare tack vare er perfekta kurs och jag
upptäckte själv vilka olater jag har lagt mig till med genom åren trots min egna tränings ide går
hand i hand med din (hårt o erkänna bara). Faktum är att alla mina hundar har blivit bättre sen du
fick mig o se mina olater. Vi kommer tillbaka med Elsa nu i vår.

2010-01-03 20:32:56 [id:97578]
Namn: Emmelie o Hanibal
Epost: porsche_best@hotmail.com
Tack Berra och Lina för en mycket bra och lärorik kurs! Jag fick verkligen en bra aha-upplevelse
ang att man måste "väga" hunden och möta den på samma nivå, annars går det helt enkelt inte i
längden. Detta har gjort att det är mycket lättare att träna/"leva" med Hanibal, eftersom det känns
som att vi är i samförstånd den mesta delen av tiden när vi tränar och i vardagen, så länge jag är
på hans nivå!
God fortsättning!
Hälsningar
Emmelie och Hanibal
Kristianstad/Åhus 2009-11-22 16:57:25 [id:91327]
Namn: Lars-Åke, Maria & Sofia (Elsa)
Epost: sofianissmark@hotmail.com
Vi vill tacka Berra och Lina för en intressant, lärorik och rolig kurs. Mycket bra att det är hundar i
olika åldrar och inte bara valpar trots nybörjarkurs! Positivt att tikarna var välkomna trots att de
löpte bara tiken hade löpskydd. Det är en mycket pedagogisk kurs där man som ägare får lära sig
hur man själv är och att det inte är hunden som är problemet utan den som håller o kopplet! Vi
tyckte det var bra att i teoridelen var det mycket exempel och att ni visade praktiskt och använde
ett bra och tydligt kroppspråk. Alla frågor var välkomna och det blev bra diskussioner och många
skratt. Vi kommer varmt rekommendera Berras hundägarskola till de vi möter, den är seriös,
pedagogisk och personlig. Vi har alla lärt oss väldigt mycket om både Elsa och hur vi är som
hundägare. Vi ses på fortsättningskursen!
Varma hälsningar Sofia & Elsa (Maria & Lars-Åke)
Lund 2009-11-17 11:35:10 [id:90593]
Namn: Helene och Markus
Vi träffade Berra, som då var instruktörselev, när vi gick grundkurs hos Jeppe i somras. Då vi i
höstas behövde en vitamininjektion i förhållandet till hunden hoppade vi in några kurstillfällen hos
Berra på hans egen hundägarskola. Vi är mycket nöjda! Berra arbetar utifrån hunden, men är också
noga med att bemöta föraren på det sätt som fungerar för just den individen. Det är ju trots allt
ekipaget som skall fungera 7 dagar i veckan, och utmaningen är att få just den hunden i
kombination med just den ägaren att gå bra. Vi tycker att Berra har en känsla för att nå alla sorters
människor så de förstår budskapet och tar det till sig. Arbetssättet gillar vi skarpt, och det fungerar
verkligen! Det är fantastisk vilken skillnad det blir på alla hundar (och ägare såklart) vecka efter
vecka! Teoritimmen verkar omtyckt av alla och föraren får personlig feedback och tips och råd.
Dessutom går Berra genom teori och bakgrund kring metoden och hundrelaterade händelser alla
kan känna igen sig i. Vi vill varmt rekommendera Berras och Linas hundägarskola!

