
 

 

 
 
 

Alle dejlige coton’er, er hermed inviteret til træf i Hundehaven Potefryd i vores indendørs 300 kvm. 
store legehal!  
 

Træffet er en mulighed for, at din hund kan komme ud og få hilst 
på en lille flok af samme race og få leget med én eller flere. Det 
plejer at være rigtig sjovt både for hunde og for ejere!  
 
Det er trygge omgivelser, når du er til træf hos os, for vi fordeler 
os på to hundestuer, så der er masser af plads at boltre sig på.  
Vi regner med, din hund kan få lov at løbe frit rundt mellem de 
andre hunde og deres ejere.  
Alligevel skal den have en sele eller et behageligt halsbånd på, så 
du nemt lige kan tage en snor på den fra tid til anden om 
nødvendigt.  
 
NB! DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT PASSE PÅ DIN HUND, 
DA DER KUN ER ÉN VÆRT TIL STEDE FRA HUNDEHAVEN. 
 
Og her er din bonus. Vi gir en:  
 
GRATIS SCREENING OG EFTERFØLGENDE EN GRATIS DAG 
I VORES DAGPLEJE, HVIS SCREENINGEN VISER, AT DIN 
HUND VIL KUNNE KOMME TIL AT TRIVES HOS OS, OG I IKKE 
HAR PRØVET HUNDEHAVEN FØR (værdi 299 Kr., hvis du ikke 

er medlem). Så se at få meldt dig til . 
 
Dato 
7/10 

Tidspunkt 
18.30 - 
20.30 

Sted 
Hundehaven Potefryd, Edwin Rahrs Vej 78 , 8220 Brabrand (overfor 
Boxit). 
 
Foregår indendørs i vores 300 kvm. store legehal. 

Pris 
75 Kr. 
 
Betaling straks ved 
tilmelding via mobile 
Pay på 395372.  
Mrk. ”kursus”.  

 
 
 
 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til Anette 
på info@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 5051 6668 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. 
 
Tilmelding er bindende og betaling kan ikke refunderes.   

NB! Din betaling går til hundene i Foreningen Hundehaven Potefryd. 
 
Hundehaven Potefryd  

Er en frivillig forening og dagpleje for hunde i Brabrand. 
Vi har en 300 kvm. stor indendørs hal, hvor hunde hver dag bliver passet, stimuleret og nusset. 
Derudover har vi en sansehave, hvor hundene kan få brugt næsen.  
Vi har 2 fastansatte medarbejdere og 20 frivillige. 
www.hundehavenpotefryd.dk 
https://www.facebook.com/hundehavenpotefryd  
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