
SFR – Back to Basics  
tilbyder Introduktion til Trimning af Flatcoated Retrievere. 

 
Dette tilbud er til dig, der gerne vil introduceres til selv at kunne trimme og soignere din 
flatcoats pels og udseende til hverdagsbrug og til udstilling. 
 
Dato: 
Søndag, den 5. februar 2023, kl. 12 til ca. 16. 
 

Mød op med en luftet, børstet og TØR hund! 
 
Medbring: prutteposer, snor eller retrieverline, masser af godbidder, alt hvad du selv bruger af 

børster, kamme og evt. efilérsakse og alm. sakse. 
 
Hvis du på forhånd véd, at din hund er kilden og sensitiv for berøring fx i hovedet, ører og på poter 
eller ikke godtager fremmedes berøring osv., er det supergodt hvis du allerede nu træner disse 
ting med din hund! 
 

Vi sørger for kaffe og the og kage til alle.   

 
Pris: 150,00 kr. 
 
Der er plads til max 6 hunde på dagen. Der vil være 2 eller 3 instruktører til stede på dagen. 
 
Betaling: Betalingsoplysninger kommer via mail, når holdet er sat. 
 
Sted: Søndergade 94, 5591 Gelsted (Fyn) 
 
Tilmeld: Tilmeld dig på mail – lene@nbsm.dk 

OPLYS: Dit fulde navn, dit tlf.nr., hundens navn, køn og alder. 
 
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2023 
 
Evt. spørgsmål: På tlf. 40 31 52 22 
 
Vi glæder os til at se dig – Lene Alexandersen Poulsen, Birgitte Ahlberg (og Birgit Jordt Adsersen). 
 
NB: Din hund kan ikke deltage, hvis den har diarré, hoste, lopper eller andet ”smitsomt”. Ej heller 

hvis den er i løbetid, og der er hanner på holdet. 
  

mailto:lene@nbsm.dk


Godt værktøj til trimning af flatcoated retriever. 

Husk at en veltrimmet hund er kønnere at se på end en hund med falmede døde hår. 

  
King coater til at rede pelsen med. 
Fjerner døde hår og overskydende uld 

 

Kam 

 
En god effilersaks til at klippe ører, bryst, hale, hår mellem 
poterne og evt. faner hvis nødvendigt. 

 
Buet potesaks til at klippe hår under 
poterne 

 

 Lige saks 

 
Neglesaks. Hos hvalpene er en ”tre-i-en 
”god. 

 

Karte 
 

 

 


