Nyhetsbrev Januari 2019
2019—NYTT ÅR FULLT MED HAPPENINGS!
Förra året bjöd på massa spännande kurser, Nose Work tävlingar, läger, Adam Hubinette besökte
oss och detta året kommer bli precis lika bra, om inte bättre!

REHAB & FRISKVÅRD — I början av året stod ombyggnationen helt klar och vår rehab avdelning fick egna ytor med water trademill. Här inne finns även vibbplattan och plats för laserbehandlingar. Löpband och massagebord får sin egen plats i behandlingsrummet.
Här kan de i lugn och ro få behandling även om det
pågår kurs i träningshallen.
Många hundar har njutit av Jessicas omvårdnad
under året, stora som små.

Att träna i vatten är snällt mot kroppen oavsett om man tränar
i rehabiliteringssyfte eller för att underhålla kroppen.

BETEENDEUTREDNING —
Linnea studerade under 2017 & 2018 vid Attityd hundkunskap för att under våren 2018
kunna titulera sig som beteendeutredare.
Mentorer och lärare under utbildningen var
Jessica Mann och Jenny Marek.
Så nu erbjuder vi även hjälp på individuell
nivå där man på ett eller annat sätt behöver
hjälp med olika beteenden. I vanlig ordning
jobbar vi med mjuka metoder och tar stor
hänsyn till hundens känsla i olika situationer
och utgår från det för att hjälpa.

BALANSBOLLSINSTRUKTÖR —
Jessica blev klar balansbollsinstruktör och har
under året hållit ett flertal
roliga friskvårdskurser.

NYHET 2019— Under sommaren kommer
vi att kunna erbjuda kurser i gympa med
hund.

NOSE WORK—VAD ÄR DET OCH VARFÖR?
Alla hundar oavsett ras och ålder tycker
om att arbeta med sin nos. Det ligger
naturligt och nära till tass för dem.
Nose work är en perfekt aktivering som man
kan genomföra när och var
som helst.
Nose work är indelat i tre
klasser. Klass 1, 2 & 3. Man
lär in dofterna i ordningen
eucalyptus, lagerblad och
slutligen lavendel.
Man lär in dofterna genom
så kallad betingning, man
skapar alltså en kopplong
mellan doft och belöning.
Belöningen ska vara supergod för att hunden
verkligen ska vilja visa vart doften finns.
Dofterna är gjorda av hydrolat, rester från
oljor och endast en droppe används I ett
sökområde. Hundarnas förmåga att söka är
otrolig.

göra ett doftprov. Där ska hunden visa att den
kan doften och att den kan visa sin förare vart
den finns. Klarar man detta under en utsatt
tid han man “körkort” för att få tävla. Under
tävling utför man 4 sök. I en TSM är det inomhus, behållare, fordon och utomhus sök.
Klarar man alla 4
sök under utsatt tid
får man ett diplom.
Efter 3 diplom får
man tävla I nästa
klass. Man kan också tävla I TEM, då
utför man 4
likadana sök under
en tävling.
Är man nyfiken på
Nosework startar vi
flera kurser under
våren. Vi kommer
också ha flera tävlingar under året och där är
man välkommen som funktinär för att se hur
det går till.

Tävling—Om man är redo och vill kan man

KURSSTART MED JULIA

Är din hund ute på promenad med dig? Det är
inte helt ovanligt att man
har den känslan. Speciellt
när hunden går från valp
till unghund. Men bara
lugn, det finns alla möjligheter att göra era promenader trevliga och mysiga. Hunden ska även
komma när du ropar på
den, vi ger dig grunden!
På denna kursen går vi
igenom användbara övningar för att stärka er
relation och höja värdet
på dig för din hund. Allt
för att få en bra inkallning.
KURSSTART: 15 JAN

NY INSTRUKTÖR—JULIA LÅNG
Jag är uppväxt med hund men det var inte förrän jag flyttade
hemifrån och skaffade min egna hund, chinese crested tiken
Ayla som jag verkligen fick upp ögonen
för allt roligt man kan göra tillsammans
med sin hund.
Några år senare utökades vår familj med omplaceringstiken Sessan som är en Amstaff-schäfer.
Det viktiga för mig är att hunden skall få möjlighet att vara hund. Hunden är en familjemedlem, en livskamrat och det gäller att vi gör det
bästa möjliga för den under hela hundens liv.
När jag och hundarna inte hänger i soffan eller promenerar i skogen så
tränar vi nosework, lite agility, personspår samt lite vardagstricks.
Mina utbildningar: Hunddagisföreståndare, hundteknik.se 2015,
Hundinstruktör, aktiv hund 2016 Agilityinstruktör, Royal dog eduction
2017, Snwk certifierad noseworkinstruktör och doftprovs-domare, 2018
Samt en hel del föreläsningar för Kerstin Malm, Per Jensen, Anders
Hallgren, Adam Hübinette, David Selin mfl

DET HÄNDER I HALLEN
NY MATTA—
Det är dags att gå över våran
träningshall. Under helgen
kommer mattan att bytas ut.
Men ingen fara, den nya
kommer vara precis lika blå
och fin som den förra. Vi har
flyttat ut våran lilla ”shop”
utanför grinden till hallen.
Den är laddad med massa nya leksaker och godis. Bra att veta om man
skulle glömma att ta med sig godis till kursen eller vill fira ett bra pass
med en ny belöningsleksak.

NYTT ANMÄLNINGSSYTEM
NU ÄR DET ÄNNU LÄTTARE ATT HITTA KURSER—
Med en mer lättöverskådlig sida av vårt utbud på kurser hoppas vi att ni
ska kunna hitta en kurs som lockar er. Man väljer enkelt vilken kategori
av kurs man söker och under varje kategori
ser man vilka kurser som är aktuella. Man
fyller i sina uppgifter och väljer sedan om
man vill betala med swish eller via faktura.
För er som har abonnemang finns en ruta
att fylla i för det. Vi hoppas att ni ska
tycka att den är precis så enkel att använda som vi hoppas på.

ABONNEMANG
Vi vet hur roligt det är att
gå kurs, vi vet också att det
finns så mycket att välja på.
För oss är det viktigaste att
man gör saker med sin
hund för att ge den det där
lilla extra.
Vi vet också att det kostar att ha
hund. Därför har vi nu skapat
detta fantastiska erbjudande
som gör det enklare att göra mer
av allt!
Abonnemang:
Allt detta ingår:Fem valfria
kursstarter

•
•
•

1 massagebehandling
1 pass i water trademill

1 timme privatträning,
valfri instruktör
Värde: 9 050:Du betalar: 449:-/mån*
Efter ansökan får du ett mail
med ett abonnemang nr som du
anger vid bokning
*Gäller inte i kombination med
andra erbjudanden och vid tecknande av 12 månader. Uppsägning sker 3 månader i förväg,

TEMATRÄNINGAR

annars löper det ytterligare 12
månader.

Tematräningar är enstaka träningstillfällen man kan delta på. Det är allt
från banträning i Rallylydnad, aktiveringspromenader, hjärngympa och
ringträning. Alla tillfällen är instruktörsledda och varar mellan 1,5-2
timmar och kostar 270:-/tillfälle.
Aktuella tematräningar januari & februari:
12/1 banträning rallylydnad
19/1 Banträning rally
26/1 Ringträning banträning rallylydnad
12/2 Hjärngympa
23/2 Aktiveringspromenad

3

KURSER SOM STARTAR I JANURARI & FEBRUARI
12/1 Agility 1
12/1 Agility 2
14/1 Balansboll grund
15/1 Koppel och inkallning
16/1 Unghundskurs
20/1 Valpkurs
19/2 Vardagsaktivering
19/2 Valpkurs
19/2 Vardags aktivering
28/2 Vardagslydnasskoj

TJOHOOOO DET KOMMER MERA
Under 2019 kommer vi att hålla fler tävlingar, kurser och läger.
Vi hoppas att ni hänger på och hjälper oss att sprida våra evenemang!
Kika in på vår hemsida och boka plats på ett av alla våra happenings!

www.tasspalatset.se
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