
 

 

 

 

 

 
 

Så er der hunde-fest! 
Hundehaven Potefryd inviterer til Store Hunde-Legeaften i vores hundehave.  
Hele vores store hal laves om til legestationer, som din hunde vil elske – hvis du kommer til at 
tænke på cirkel træning, så er du ikke helt galt på den! 
 
Eksempler på legestationer: Snus efter godbidder i bassin med bolde, hold balancen på et 
underlag, der bevæger sig, krav igennem en tunnel, gå op på en vippe, find godbidder i bokse, zig-
zag igennem kegler osv. osv. 
 
Der vil være 1 hund ved hver station med sin ejer – i god afstand til andre hunde. Der leges ved 
stationen i et fastsat tidsrum, hvorefter alle skifter station og går videre til en ny leg. Du og din hund 
leger i det tempo, som passer Jer. Der er nemlig ikke tale om agility, men LEG og samvær med din 
hund.  

Udbytte 
Sjov, ballade, glæde, nærhed med din hund – og en træt og velstimuleret hund. Derudover vil du 
som tak få din hunds ubetingede kærlighed. 
 
Medbring godbidder, halsbånd og snor til din hund 
Da du bedst ved, hvilke godbidder din hund elsker allermest, bedes du medbringe de bedste 
godbidder, du har. Og tag endelig rigeligt med. Medbring halsbånd og snor/line.  
 

Dato 
13/8-2020. 
 
Sted 
Hundehaven Potefryd 
Edwin Rahrs Vej 78  
8220 Brabrand  
(overfor Boxit) 
 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til vores daglige leder Anette på 
info@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 50 51 66 68 med angivelse af 
dit navn og tlf. nummer.  
 
DET ER IKKE NOK ALENE AT TILMELDE SIG VIA HUNDEHAVEN 
POTEFRYD’S FACEBOOK SIDE ELLER BLOT AT OVERFØRE 
BETALING. 
 
Sidste frist for tilmelding:  
6/8-2020 

Tidspunkt 
18.30 – 20.30 
 
Max deltagere 
20 pers. (først til mølle) 
 

Pris 
149 Kr. 
Betaling via Mobile Pay til 395372 (mrk. ”Kursus”).  Betaling skal ske 
straks ved tilmelding. 
Betaling kan ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse, idet du vil tage 
en plads fra en anden. 
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