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Prislista och bokningsvillkor
Privat träning, 50 min
Privat träning, 110 min

Pris
ex moms
400:880:-

Pris
ink moms, 25%
500:1100:-

Rek. antal
deltagare
1-2
1-2

Privat träning, 3 h

1440:-

1800:-

1-4

Privat träning, 4 h

1920:-

2400:-

2-6

Egen kursdag, Halland

4800:-

6000:-

6-7

Egen kursdag, annan
ort

5900:-* +

7375:-* + milers.

milers. (18,5:-)

(23:-)

Föreläsning, Starka
tillsammans

5500:-* +

6875:-* + milers

milersättning
(18,5:-)

23:-

Skräddarsydda
föreläsningar utifrån
förfårgan

7500:-* +
milersättning
(18,5:-)

9375:-* + milers

Övrig info
Dessa pass kan
endast bokas på
utannonserade
klockslag.
Ev hallhyra
tillkommer.
Kan i första hand
bokas vardagar
mellan kl 9-13.
Ev hallhyra
tillkommer.
Du som bokar
lämnar själv förslag
på datum. Ev.
hallhyra
tillkommer.

6-7 + valfritt
antal
observatörer

Företrädesvis
helgdagar. Kan
bokas av företag,
kennlar eller
föreningar.

Upp till
arrangören
beroende på
vad lokalen
medger.
Viktigt att alla
ser och hör!

Kan bokas av
företag, kennlar
eller föreningar.

23:-

*Detta pris avser kursplatser inom 90 minuters restid, enkel väg, från Slöinge. Vid längre restid
tillkommer 900:-/natt för att täcka hotellkostnad, samt 380:-/extra restimme. På dessa priser
tillkommer moms 25%.
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Avbokningsregler
Vid avbokning en månad före bokat datum återfås/avskrivs 90% av kostnaden. Resterande 10% utgör
bokningskostnad och debiteras oavsett avbokningsskäl. Detsamma gäller senare avbokningar,
förutsatt att avbokningen beror på skada/sjukdom som gör att aktiviteten inte kan genomföras.
Läkar-/ eller veterinärintyg som styrker detta ska kunna uppvisas. Eventuella utlägg som jag gjort
inför er bokning och som inte är återbetalningsbara (tex boende eller resebiljetter) debiteras utöver
bokningskostnaden. Jag försöker i den mån det är möjligt att välja avbokningsbara alternativ. Skulle
jag själv behöva avboka pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse behöver du som arrangör
självklart inte stå för mina utlägg.

Privat träning, 50-110 minuter
Vi planerar passet tillsammans på plats och du/ni bestämmer själva hur ni vill fördela tiden mellan
praktisk träning och tillhörande diskussioner. Är ni flera som delar på ett pass så styr ni själva över
hur ni fördelar tiden er emellan.
Väljer du att boka träning i Lotushallen tillkommer hallhyra till självkostnadspris. Se
www.lotushallen.se för aktuell taxa. Till varje 50-minuterspass bokas 60 minuters halltid, så att där
finns några minuter över för att hinna installera sig/lämna hallen.
Hallhyran betalas direkt till Lotushallen på plats (kontant eller via swish).

Privat träning, 3-4 timmar
Vi planerar passet tillsammans på plats och du/ni bestämmer själva hur ni vill fördela tiden mellan
praktisk träning och tillhörande diskussioner. Är ni flera som delar på ett pass så styr ni själva över
hur ni fördelar tiden er emellan.
Väljer du att boka träning i Lotushallen tillkommer hallhyra till självkostnadspris. Se
www.lotushallen.se för aktuell taxa. Hallhyran betalas direkt till Lotushallen på plats (kontant eller via
swish). Vid bokning av hallen ingår också tillgång till fikarum med kaffebryggare, kyl och micro.
Vid träning i Lotushallen får vi räkna med att agilityhinder kan stå framme och vi får då hjälpas åt att
lyfta undan dessa ibörjan av passet.

Kursdag
En kursdag förläggs vanligtvis 9-16, eller 10-17 med cirka en timmes paus för lunch/rastning. Du
väljer kursupplägg utifrån de alternativ som presenteras på hemsidan. Innan kursen vill jag ha en
presentation av deltagarna (du får ett formulär för detta). Tiden mellan teori/praktik kan anpassas
utifrån önskemål.
Du som arrangör ansvarar för att kursdeltagarna i god tid får tydlig information om tider, upplägg,
antal deltagare, vägbeskrivning, vad de ska ha med sig etc.
Väljer ni att förlägga kursdagen i Lotushallen, tillkommer hallhyra till självkostnadspris. För aktuell
taxa se www.lotushallen.se Räkna med 30 minuters halltid utöver kurstiden, för att jag ska hinna
plocka undan eventuell agilitybana och övrigt för-/efterarbete.
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Föreläsning, Starka tillsammans – i träning, tävling & tanke
Föreläsningen pågår ca 2 h inklusive kort paus på mitten + frågestund utifrån önskemål efteråt. Det
är viktigt att antalet deltagare anpassas utifrån att alla ska se och höra, samt att syret i lokalen
räcker.
Jag behöver tillgång till vit vägg/projektorduk, samt eluttag för projektor/dator. Räkna med att jag
installerar mig själv och tekniken 45-60 minuter före utsatt starttid. Om jag inte kan ha hund med in i
lokalen, så är det viktigt att detta meddelas mig vid bokningen.
Du som arrangör ansvarar för att deltagarna i god tid får tydlig information om hur de hittar till
lokalen, samt ev tillgång till fika på plats (brukar behövas i pausen. Har du inte möjlighet att lösa
detta så meddela deltagarna att de kan ha med sig ngt eget!)
Vanligtvis har jag med mig böcker som säljs på plats till specialpris (kontant eller via swish).

Övriga föreläsningar
Jag kan skräddarsy föreläsningsupplägg utifrån önskemål inom följande kompetensområden:
- Mental träning
- Coaching /& pedagogik
- Hund som resurs
- Tävlingslydnad
Rekommenderad föreläsningstid är 2 timmar + frågestund. Vid önskemål om längre upplägg så
planerar jag in tid för diskussioner/praktiska övningar för deltagarna.

