Airedale Terrier Gruppen inviterer endelig til
Trimmekurs for Airedale Terrier på
Vestlandet!
Er du klar til å lære mer om pelsstell; hverdagstrimming og
kanskje for litt utstillingstrim og en liten ringtrening? Vi er
klar til å lære bort og gi gode råd om pelsstell. Sees vi 6.-7.
November? Det blir sosialt, litt strevsomt, krever innsats,
men det blir garantert moro og lærerikt!
Sted:

Espeland Fangeleir,
Moldamyrane 81,
5267 Espeland

Hvor er dette?

Espeland i Arna utenfor Bergen –
(Veibeskrivelse kan sendes påmeldte)

Dato:

06.-7. November 2021

Tid:

Lørdag 9-17 og søndag 10-16

Pris:

Medlemmer av Airedale Terrier Rasegruppen betaler kr 500 for 1
dag, halv pris for dag 2 (NB: begrenset antall plasser).
For ikke-medlemmer er prisen 700 for 1 dag, tilsvarende halv pris
for dag 2. Prisen inkl kursmateriell og lunsj, samt kaffe og kake.
Per ekstra familiemedlem/ledsager betales kr 75 for mat per dag.
Er du ikke medlem? Ta en titt på rasegruppens nettside
https://norskterrierklub.no/raser/airedale-terrier . Innmelding
gjøres her: https://norskterrierklub.no/innmelding/)

Instruktører:

Linda Galaasen Bakken (lørdag), Berit Engnes (Begge dager) og
Kate F. Stenerud (Begge dager)

Utstyr som man må ta med selv: Trimmebord, trimmeutstyr og vannskål
Mangler du trimmebord eller trimmekniv så ta kontakt, vi kan
være behjelpelig med å låne bort noe utstyr.
VIKTIG:

Hunden må IKKE bades de siste 14 dagene før og de første 14
dagene etter trimming.

Bindende påmelding gjøres ved å sende epost til airedale@norskterrierklub.no med
navn på deltager/e og hund innen 28.10.2021 – Påmelding registreres ved betaling til
konto: 1503.17.00733 – Husk å merke betaling med deltagernavn og hund.

Foto: Espeland Fangeleir, lånt fra
Eirik Brekke, Bergens Tidende

Program og praktisk informasjon

Lørdag 06.11.2021
0930 -1000

Velkommen - Registrering og praktisk info - og rigging av bord

1000 -1045

Teori (og trimmevideo) med introduksjon av utstyr, tips og teknikk

Pause

Vi henter hunder, og setter dem på bordene.

1100-1300

Første trimme økt - Instruktørene viser, veileder og dere trimmer hundene

1300-1400

Hundene luftes, og settes i bilene før vi spiser – Lunsj fra 1315-1400

1400-1530

Vi trimmer videre

1545-1700

Siste økt for dagen

1900 -

Pizza og sosial kveld hjemme hos Kate for de som ønsker det:
Adresse: Andreas Gjellesviksvei 15A, 5260 Indre Arna
(Påmelding til kvelden tas under lunsjen)

Søndag 07.11.2021
1000-1200

Trimmer videre de som ikke ble ferdig lørdag og vi kan vise litt showtrim utover
søndagen

1200-1300

Lunsj og luftepause

1300-1500

Siste trimme økt (kan holde på lengre om noen ønsker)

1500-1600

Vi avrunder med litt ringtrening for de som ønsker det

1600-1700

Opprydding av hår (alle), nedrigging av bord (alle) og vask av lokalet
(arrangør)

På søndag er det også anledning for de som er ferdige med hunden og ønsker å få en
omvisning i Espeland fangeleir. Dette er et historisk område, med flere bygg med
spennende innhold – en omvisning koster kr 100 per person (Mulig vi kan få til en
spesialavtale som gruppe).
PS! Vi må ta hensyn til at andre ferdes i området; Det betyr at vi holder hundene i
bånd, bruker pose og plukker opp etter oss. Det er fine områder rundt og i leiren til å
lufte hund.

VÆR VELKOMMEN - VI HÅPER Å SE MANGE NYE OG GAMLE AIREDALE VENNER!

