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Hvalpelegestue i Hundehaven Potefryd 

Alle dejlige vapser, som endnu ikke er fyldt 1 år, er hermed inviteret til træf 
i Hundehaven! 

Træffet er en mulighed for, at din hvalp kan komme ud og få hilst på en 
lille flok af forskellige andre hvalpe og få leget med én eller flere.  
Det plejer at være rigtig sjovt både for hvalpe og for ejere! 

Det er trygge omgivelser, når du er til træf hos os, for vi fordeler os på to 
hundestuer, så de større racer kan lege uden at komme til at løbe de 
mindre racer over ende.  

Vi regner med, din hvalp kan få lov at løbe frit rundt mellem de andre hvalpe 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 hvalp, da der kun er 1 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 HVALP VIL KUNNE KOMME TIL AT TRIVES HOS OS, OG I 
IKKE HAR PRØVET HUNDEHAVEN FØR  
(værdi 299 Kr., hvis du ikke er medlem).  
Jeps, den er god nok!  

Så se at få meldt dig til - for vi skulle jo nødigt nå at melde fuldt hus, inden du har sikret dig og din 
hvalp en plads i legestuen.  

Pris: 
Ikke-medlem:         45 Kr. pr. hvalpesnude. 
Medlem:                 30 Kr. pr. hvalpesnude.

Betaling via Mobile Pay til 395372 (mrk. ”hvalpetræf”). 
Betaling skal ske straks ved tilmelding. 
Tidspunkt: 11.00 – 13.00. 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til Else på else@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 40 85 50 38 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. 
Vi glæder os til at se dig. 
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