
Nu är det sommar!!! 
 

Nu tar verksamheten lite ledigt under juli. Men vecka 32 startar vi upp nya kurser  

och aktiviteter.  

 

Hunddagiset börjar ta form invändigt. Väggar är målade och tapetserade. Nytt golv är 

lagt i hallen och utvändigt är en altan bygd. Staketet ses över och så ska ett nytt sät-

tas. Det blir en stor lekhage med mycket att upptäcka för hundarna!  

 

Varmt välkomna  

Anja & Co (Smillan o Cassie) 

070-258 35 12 
info@hundlekiset.se 
www.hundlekiset.se 

Hossmo 510 B 
388 92  LJUNGBYHOLM 
 
Stora Binga, intill ån ... 

2-2013 

 
På G i augusti 

 Valpkurser 

 Samarbete till vardags 

 Rallylydnad nyb. 

 Rallylydnad forts. 

 Klickerkurs 

 Klippkortskurser 

 Kontaktövningar 

 Knep & Knåp 

 Inkallning 

 Gå fint i koppel 

 Trix och cirkuskon-
ster 

 

 
 
 

Vad händer... 
 

 Hunddagiset öppnar, Under andra hälften av maj kom de första hundarna till 
dagiset. Spännande! Under sommaren bygger vi en stor lekhage.  Vi lägger 
också en sista hand på det invändiga. Möbler, bäddar, krokar... 

 

 Personligt halsband, Halvstryp i fleece som du själv kan välja färger på! Jag syr 
efter dina önskemål. Kolla in på www.hundlekiset.se  

 

 Aktiveringspromenad, En timmes promenad inne i centrala Kalmar. Allt ifrån 
3—19 hundar har vi varit. Nästa promenad är planerad till den 1 augusti. 

 

 HUNDra % Rallylydnad, är en bok som är perfekt för dig som tränar Rally. Den 
tar upp alla skyltar. Hur de ska genomföras och hur de ska läras in. Dessutom 
finns det också färdiga banskisser. 

 
Mer detaljerad information hittar du på hemsidan, www.hundlekiset.se  
Du kan också maila eller ringa. 

Nytta från Hundlekiset 

Ps. Detta får du gärna dela med dig av! :) 

Nu öppnar… 

Hunddagiset! 
Kom gärna och hälsa på 
och se hur vi har det. 
 
Hundar som fungerar med 
andra hundar, oavsett ålder 
och ras, är välkomna.  
Det finns heltid, deltid eller 
enstaka dag (i mån av 
plats.) 
Här är hunden hund. De 
leker, promenerar och vilar 
tillsammans. 


