
Doga och föräldrar Fritt

På HallåHunds Dogakurs kan du kombinera din 
och din hunds träning! Det är helt enkelt en Yoga 
kurs som du går tillsammans med din hund. Första 
halvtimman ägnas åt hunden som får lära sig olika 
stretchövningar som avslutas med lite massage, 
därefter är det matte/husses tur att få en timmas 
yoga medan hunden vilar bredvid. Låter det 
omöjligt? Vi kan efter ett antal pass avslöja att det 
fungerar alldeles utmärkt och hundarna lär sig 
snabbt att koppla av. Ett perfekt hjälpmedel för 
stressade hundar inför tävling, t ex och ett mycket 
bra sätt att stärka kontakten mellan hunden och 
föraren!

Vår kurs Föräldrar Fritt riktar sig till familjens 
barn/ungdomar som på kursen lär sig både tricks 
och hantering av familjens hund. Under tiden 
barnen går kursen, erbjuds föräldern att träna 
annan hund i hallen bredvid till ett förmånligt pris. 

Hitta hit

Det är lätt att hitta till HallåHund! Vi finns i 
Hyssna, ca 35 minuter från Göteborg och ca 25 
minuter från Borås. Har du inte tillgång till bil så 
stannar bussen utanför dörren! Vi har gott om 
parkeringsplatser och det är lätt att svänga in och 
besöka vår butik när du kör förbi på väg 156. Från 
båda hållen är det skyltat ”Sandvad Gård”.

BOLLEBYGDSVÄGEN 1 
511 68 HYSSNA
0730-41 47 60

†   VÄLKOMMEN    ¢

Välkommen till HallåHund, ett ställe för alla 
hundägare! Vi erbjuder kurser inom många 
områden både ute och inne, och vi anordnar 
intressanta föreläsningar samt erbjuder 
uppvärmda hallar för träning och tävling. Vi har 
två rymliga inomhushallar som vi även hyr ut per 
timma till privatpersoner och grupper, och vi har 
även butik! Utomhus har vi tillgång till fina 
marker för t ex jaktapportering och viltspår.

HALLÅHUND
KURSER INNE & UTE



Ellahallen & Unohallen

Ellahallen är den lite mindre hallen 
på ca 200 kvm. Här finns en 
teorihörna och det är också i 
Ellahallen vi har de flesta 
föreläsningarna. Unohallen är på 
drygt 300 kvm och här finns även 
full agilitybana. Båda hallarna 
har spegelvägg och i båda 
hallarna finns brukshinder, 
apportbockar, rallyskyltar, 
koner, mm

Det händer på HallåHund
Urval av vårens Kurser

Agility - Nybörjare, Fortsättning, Tävling, Handling

Agility Valp - Nybörjare, Fortsättning

Doga - Yoga med hund, nybörjare

Freestyle med Ulrika Persson - Nybörjare, 
Fortsättning, Programbyggnad, Tävling, HtM

Föräldrar Fritt - Kurs för familjens barn

Klickerkurs - Nybörjare, Fortsättning

Rallylydnad - Nybörjare, Fortsättning, Banträning

Tricks/Aktiveringskurs

Valp/Unghundskurs

Viltspår

Gästinstruktörer

Ditte Andersson - Clinic i Fritt Följ
	
 	
    Helgkurs i Tävlingslydnad

Hanna Nilsson - Helgkurs i Rallylydnad

Karin Haglund - Momentkurser i Tävlings- och 
	
 	
  Brukslydnad

Heléne Lindström - Helgkurs i Mental Träning 
	
 	
        inför tävling

	
      Föreläsningar

”Från biologi till beteende” - inlärningsförmåga, 
inlärningsmetoder, klickerträning - Tiina Pakkanen

”Clinic i Fritt Följ” - hur lär jag in ett snyggt och 
hållbart Fritt Följ? - Ditte Andersson

”Förberedd inför tävling” - Hur kan jag träna för att 
lyckas bättre på tävling? - Karin Haglund	


Hallpriser
(i priset ingår 6 personer)

Hallpriser
(i priset ingår 6 personer)

Hallpriser
(i priset ingår 6 personer)

Ellahallen Unohallen

200:-/timma Dagtid 250:-/timma

250:-/timma Kvällstid 300:-/timma

250:-/timma Helger 300:-/timma


