
 

 
 
 Hösten 2021 
 
 
Höstens kursstarter 2021: 
 
Kurs Kursstart Antal tillfällen Plats  Pris Anmälan: 

Bhjmjuz!g◎s!Ozc◎skbsf! Lör 16/10  17/10, 23/10, 24/10, 
20/11, 21/11 

Hundhallen i Haninge 2.000 Senast anmälan den 
9/10  

via hemsidan 

Bhjmjuz!g◎s!Ozc◎skbsf! Lör 27/11  28/11, 4/12, 5/12, 
29/1, 30/1 

Hundhallen i Haninge 2.000 Senast anmälan den 
20/11  

via hemsidan 

Sbmmzmzeobe!Ozc◎skbsf! Lör 16/10 17/10, 23/10, 24/10, 
20/11, 21/11 

Hundhallen i Haninge 1.900 Senast anmälan den 
9/10  

via hemsidan 

Sbmmzmzeobe!Ozc◎skbsf! Lör 27/11 28/11, 4/12, 5/12, 
29/1, 30/1 

Hundhallen i Haninge 1.900 Senast anmälan den 
20/11  

via hemsidan 

Wbmqlvst! Lör 16/10  17/10, 23/10, 24/10, 
20/11, 21/11 

Hundhallen i Haninge 1.800 Senast anmälan den 
9/10  

via hemsidan 

Wbmqlvst! Lör 27/11 28/11, 4/12, 5/12, 
29/1, 30/1 

Hundhallen i Haninge 1.800 Senast anmälan den 
20/11  

via hemsidan 



 

 
 
 
 
 
INFORMATION 
 
- Anmälningar till kurserna görs via vår hemsida. Gå in på respektive kurs och scrolla ner för att anmäla dig. Följ 
instruktionerna på hemsidan för betalning. 
- Alla kurser ges under dagtid på lör-sön mellan 12-17. När DIN kurs startar får du information om när du anmält dig till 
kursen.  
- Tiderna kan variera från gång till gång men hålls ALLTID inom tidsramen ovan, dvs 12-17. Detta pga hur Hundhallen har 
blivit uppbokad. 
- En detaljerad plan på hur hela kursen är upplagd samt exakta tider och datum skickas via e-post senast 5 dagar innan 
kursstart. 
- På sista kurstillfället på varje kurs är det slutprov/uppkörning/diplomering och avslutningsfika. Man måste klara sitt 
slutprov för att bli godkänd och få ett diplom. Blir man inte godkänd får man komma vid ett annat tillfälle och göra om sitt 
slutprov kostnadsfritt. Detta gäller även om man är sjuk eller bortrest vid sista kurstillfället. 
- Längden på varje kurstillfälle är baserat på 5 deltagare/kurs och kan variera något om det blir mindre än 3 deltagare/kurs 
eller hur avancerade deltagarna är. 
- Anmälning skall ske via vårt formulär på hemsidan för respektive kurs. 
- Läs noga igenom våra villkor för hundkurser och privatträning innan du anmäler dig till någon av våra kurser. 
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