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Trimkurs Grund

Innehåll

Vi lär oss om dvärgschnauzerpälsen, att ullkamma, plocka öron, klippa klor, klippa tassar och därefter

att trimma pälsen, raka öron, kinder, hals, bak och mage, samt fixa fina övergångar mellan rakat och

trimmat. Läs mer om momenten nedan.

Tid och plats

Tiden är kl 9-15 och lätt lunch samt fika ingår. Ange eventuella matallergier i god tid! Ankomsttiden är

rullande. Du är välkommen mellan 9 -10, men vi slutar kl 15. Vägbeskriving längst ner.

Förberedelse och Kom-Ihåg

Ullkamma hunden noggrannt och kamma bort ALLA tovor. Vi kommer att gå igenom ullkamning och

tovutredningstips också, men du sparar mycket tid till att lära annat om du förbereder dig.

� Du tar med dig egen hund!

� Handduk för hunden att stå på och trimbord om du har.

� Ta med de trimsaker du har, resten finns att köpa/låna hos oss.

� Kisskydd för hanhund / Tikskydd för löptik.

� Vattenskål.

� Innetofflor rekommenderas, gärna med plastsula eftersom det blir mycket päls.

� Bur/ Väska för hunden är praktiskt att ta med men inte nödvändigt.

Pris

Pris för en kurs, en hund är: 800kr (500kr för våra valpköpare). Det är ok att komma två människor per

hund, men anmäl i förväg! Betalning görs via Swish till telefonnummer nedan eller till bankgiro

805-6020 senast en vecka i förväg för att behålla platsen. Avbokningsregler, se nederst.

Shoppa grejer

Om ni är intresserade av att köpa trimsaker; ta enklast med kontanter. Swish går också bra.

Kontakt

Ring / SMS:a mig, Therese: 0703 808 996 Eller maila: therese@trepes.se Facebook: TrePés Gild

Vägbeskrivning: Danteryd-Täbys Brukshundklubb

Dtbk.se

Lövsättravägen 1

186 91 Vallentuna

Betalning för slutgiltg anmälan görs senast 1 vecka före kursen för att vara säker på att behålla platsen.

Avbokning kan göras fram till 24 h innan, därefter debiteras avbokningsavgift på 200kr.


