helgekurs på åstjern

din hund - dine hender
lær å sjekke hunden, tøye og massere

Ved å kjenne hunden din, ta jevnlige sjekker og ha et fokusert hundehold kan
du forebygge skader. Det er mye bedre å forebygge enn å reparere skade.
Kurset passer for deg som driver aktivt med hund, for eksempel trekkhunder,
redningshunder, brukshunder, gjeterhunder og jakthunder.
Etter kurset vil du:
→ ha en mer målrettet observasjon av din hund
→ bli mer trygg på om hunden din er klar for ny treningstur
→ vite hva som er normalt så du kan reagere når noe er unormalt
→ kunne bruke enkle triks i hverdagen som vil gi bedre hundevelferd
→ kunne forebygge skader, massere og tøye hunden din til hverdagsbruk
Instruktører på kurset er Geir Wiik og Katja Petrell. Begge er svært erfarne og kyndige
innenforrehabilitering, behandling og forebygging av skader på hund. Kurset består av både
teori og praktiske øvelser. Hver deltager kan ha med én hund som han/hun praktiserer på.

kurset arrangeres helgen 2. og 3. juni
Åstjern hyttetun ligger ved Brandbu på Hadeland. Her vil man kunne jobbe uforstyrret under
hele kurset. Vi spiser alle måltider sammen i løpet av kurset, og du kan også overnatte. Hund på
rommet er helt greit.
PRISER
Kursavgift hele helgen: 
Alle måltider lørdag og søndag:
Overnatting fra lørdag til søndag – flere på samme rom:
Overnatting fra lørdag til søndag – enkeltrom:

kroner 2600
kroner 1200
kroner 400
kroner 700

Påmelding til post@aastjern.no eller telefon 90 98 32 16. Bindende påmelding innen 1. mai.
Begrenset antall deltagere.
Geir Wiik
er hundekjørerog har
kjørt de fleste lang- og
mellomdistanseløpene
i Norge. Han er
utdannet kiropraktor
både for mennesker
og hund, med 25 års
erfaring. Han driver
Kiropraktorgruppen
Stovner, i tillegg jobber
han ved Evidensia
Groruddalen dyreklinikk
med dyrekiropraktisk
behandling av hunder.
Wiik har holdt en rekke kurs og foredragom tema hunders
helse, trening, skader og ernæring, blant annet for Politiets
hundetjeneste, Norske redningshunder,diverse raseklubber
og hundekjørerklubber. Han har også skrevet flere artikler for
bladet Hundekjøring.

Katja Petrell
er diplomert hundemassør og hundefysioterapeut samt
rehabiliteringsterapeut.
Hun har jobbet med
rehabiliteringav hund
i 19 år, bl.a. på PetVett
Ekeberg Dyreklinikk
hvor hun bygget opp og
drev rehabavdelingen.
På fritiden driver hun
med hundekjøring. Hun
har konkurrert i sprint,
mellom- og langdistanse.
Hun driver i dag sin egen klinikk Cooldog i Asker. Klinikken
tilbyr vanntredemølle, laser, ultralyd, elektroterapi, fysioterapi,
massasje, rehabilitering, balansetrening og treningsprogram for
egentrening. Hun har holdt en rekke foredrag og kurs for hunde
klubber, hundeskoler, rehabstudenter og private grupper.

