Hundpromenad
Söndag 27/10 2019
Samling kl. 09.50
Hundstället i Knätte
Obs! Vägen avstängd förbi Knätte kyrka från
Hössna. Kör över Böne eller Dalum. Följ orange
vägskyltar

Kl. 10,00 går vi en gemensam
promenad, ca 4 km

Hundpromenad
Söndag 24/11 2019
Samling kl. 09.50
Hundstället i Knätte

Kl. 10,00 går vi en gemensam
promenad, ca 4 km
Kostnad: 100 kr/familj

Kostnad: 100 kr/familj

10% av intäkterna går till

10% av intäkterna går till

Mustaschkampen

bröstcancerfonden
Ta med fika om du vill stanna för en
gemensam stund efter promenaden!
Ta med fika om du vill stanna för en
gemensam stund efter promenaden!

Anmälan senast 26/10
Betala med svisch eller kontant
Varmt Välkomna!

Anmälan senast 23/10

Betala med svisch eller kontant
Varmt Välkomna!

Föreläsning
Berikning – Aktivering

Föreläsning
Första hjälpen - Friskvård

Tisdag 5/11 2019 Kl. 18:30-20:30

Onsdag 27/11 2019 Kl. 18:30-20:30

Berikning av hundens liv är att hitta ursprungliga delar
som hunden behöver ha/få i sitt liv för att må bra!
Aktivering, är något som hunden också behöver ha!
Vad är skillnaden, hur kan man göra för att ge sin hund en
meningsfull tillvaro?

Första hjälpen för hunden, hur ska jag agera? Vad ska jag
tänka på? Hur lägger man ett tassbandage?
Friskvård för hunden, vad är farligt att ge hunden? Hur ser
jag att min hund mår bra?
Mm.

Anmälan senast 29/10 2019 till:
info@hundstallet.nu

Anmälan senast 20/11 2019 till:
info@hundstallet.nu

Du får en bekräftelse om du får en plats eller inte.
Minst 10, max 20 personer

Du får en bekräftelse om du får en plats eller inte.
Minst 10, max 20 personer

200 kr/person
Svisch eller kontant

Varmt Välkomna!
Utan hund i första hand, hör av dig om du vill ha med dig din hund.

200 kr/person
Svisch eller kontant

Varmt Välkomna!
Utan hund i första hand, hör av dig om du vill ha med dig din hund.

