INVITATION
Minddog Mentaltræning
Et 3-i-1 kursusforløb
DcH Kolding har været heldige og fået tilbudt et kursusforløb med en travl og
spændende instruktør Iben Marianne Krarup Pedersen:
MindDog Mentaltrænings Forløb er et min. 9 timers forløb over 3 aftener med nogle ugers mellemrum,
hvor du har muligheden for at opnå udvikling.

PERFORMANCE KURSUS
Hvordan er netop DIN performance / præstation når du træner din hund?
Kan din hund forvente det samme af DIG altid?
Gør dig selv og din hund den tjeneste at tilmelde DIG selv til disse 3 aftner.
Her knækker vi koden for hvorfor tingene ikke altid lykkes, samt hvorfor vores forventninger
ikke altid passer helt med virkeligheden.
Vi knækker koden for konkurrencenerver m.m.
VI GIVER DIG OPSKRIFTEN PÅ AT FÅ DIN TRÆNING TIL AT LYKKES HVER GANG!
Vores garanti til dig er, at dette kursus bliver en “gamechanger” for både dig personligt og i DIT
samarbejde med din hund!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du får 3 aftener med "go i", hvor du ikke kommer til at sidde stille og bare lytte på Iben. Kurserne er
uden hund.
Du er selv aktiv - og jo mere du giver af dig selv, jo mere tager du med hjem.
Sted:
Tid:

Deltagerantal
Instruktør
Pris for kurset:
Målgruppe:

Klubhuset, Eliassensvej 118, Kolding
Mandag 16. november kl. 18.30 – 21.30
Torsdag 3. december kl. 18.30 – 21.30
Torsdag 28. januar kl. 18.30 – 21.30
Min. 12 deltagere – max. 30
Iben Marianne Krarup Pedersen, Minddog (link til Minddog.dk)
1100 kr. pr. deltager
Instruktører og medlemmer i DcH Kolding.

Instruktører og andre ansatte i DcH Kolding kan få kurset betalt af klubben. Tilmelding foregår ved at
sende en mail til formanden, formand@dch-kolding.dk, som vil sørge for tilmelding i klubmodul.
Tilmelding til kurset hurtigst muligt. Indtil mandag d. 17. oktober er pladserne forbeholdt DcH Kolding,
derefter tilbydes ledige pladser også til andre interesserede.
Hvis der viser sig mange interesserede, kan et nyt forløb blive arrangeret.
Kursusforløbet udbydes samlet, og tilmelding/betaling foregår via KlubModul.

