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Trimkurs Fortsättning / Utställning

Innehåll

Vi lär oss mer om dvärgschnauzerpälsen. Vi går igenom hur man planerar pälsen inför utställning, hur

man rycker och ullkammar strategiskt enligt schema och hur man hittar och tar fram linjer på sin hund.

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. Hemma hos oss - vägbeskriving längst ner.

Förberedelse och Kom-Ihåg

Ullkamma hunden noggrannt och kamma bort ALLA tovor. Det bästa resultatet får du om du har

trimmat var 10:e vecka eller oftare så att det finns olika lager päls att jobba med. Om du nyss har

trimmat kan det vara svårt att “bygga upp” en perfekt päls, men vi ser på varje hund individuellt. Om ni

har en planerad utställning framför er, glöm inte att berätta när det är, så vi kan planera för den!

 Handduk för hunden att stå p 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 i plast eftersom det blir mycket päls.

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! Avbokningsregler, se nederst *

Shoppa grejer

Om ni är intresserade av att köpa trimsaker; ta enklast med kontanter.

Kontakt

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

Vägbeskrivning

Google Maps och Hitta.se: Skriv “TREPÉS” i Nykvarn.

Från Södertälje: E20 mot Strängnäs, avfart 140 Nykvarn, HÖGER, vänster i T-kors vid OKQ8...

Från Strängnäs: E20 mot Södertälje, avfart 140 Nykvarn, VÄNSTER, vänster i T-kors vid OKQ8...

Från Järna: Järnavägen mot Nykvarn, passera Nykvarn C, Preem, E20, vänster i T-kors vid OKQ8...

GEMENSAMT: efter T-kors; kör 300 m, sväng in VÄNSTER vid vägskylt “Trendab”. Vitt mexitgelhus!

* Anmälan blir bindande 3 dagar före kursen. Senare avbokning kostar 200kr. Betalning för kursen kan

göras på plats eller i förväg. Betalningssätt: Kontant, Swish 0703808996, Bankgiro 805-6020. Om sena

avbokningar medför att vi blir färre än 4 delatagare kan kursen komma att avbokas av mig, senast dagen

före. Jag skickar i så fall meddelande till berörda. Varmt välkomna till oss!


