
 
TRIMKURS 

Vill du lära dig att trimma din springer? 
Vill du bli lite bättre på att trimma din springer? 

   

 
   

Första helgen i februari arrangerar Springer Syd 
trimkurser i Södra Rörum (mitt i Skåne) 

   

lördag 4/2 2017 kl. 11-16 NYBÖRJARKURS 
   

söndag 5/2 2017 kl. 11-16 FORTSÄTTNINGSKURS 
 

Nybörjarkursen vänder sig till dig som inte är van att trimma din springer 
och vill lära dig grunderna i trimning av springer (max 8 deltagande hundar). 

   
Fortsättningskursen vänder sig till dig som tidigare har gått nybörjarkursen 

och/eller har viss erfarenhet av att trimma springer. När du kommer till 
fortsättningskursen ska din hund vara grundtrimmad så att vi kan lära dig  

”lite av finliret” (max 8 deltagande hundar). 
 

Kurserna vänder sig till medlemmar i Springer Syd, i mån av plats är också 
medlemmar i Springerklubben från grannlänen välkomna att anmäla sig till  

kurserna. Du som anmäler dig kommer att få hjälp med lämplig trimutrustning,  
saxar, klippmaskin mm. När du anmält dig till kursen kommer du att få ett särskilt 

erbjudande om att köpa ett ”Klippaket” till rabatterat pris. 
 

Anmälan senast 26 januari 2017 till Anita Juhlin, 
springerklubbensyd.samordnare@hotmail.com   

Anmälan är bindande. 
 

Kursavgift 600 kronor per ekipage. Om ni är två personer på en hund  
som vill gå kursen tillsammans blir kursavgiften 900 kronor per par. 

I kursavgiften ingår salladslunch och eftermiddagskaffe. 
 

Kursavgiften ska senast den 26 januari 2017 vara inbetald till PG 4945925-8. 
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Så hittar du till trimkursen i Södra Rörum! 
 
 
Från Höör till Husaren! 
Väg 23 mellan Höör och Sösdala där går en väg till S.Rörum 8 km. 
Följ vägen ända fram till en fotbollsplan 
som ligger på vänster sida. Där ligger Husaren. 
  
 
Från Malmö till Husaren! 
E 22:an från Malmö svänger ni av vid Hörby N och S.Rörum 7km. 
Följ vägen till S.Rörum förbi kyrkan 
fram till en fotbollsplan som ligger på höger sida. Där ligger Husaren. 
  
 
Från Kristianstad till Husaren! 
E 22:an från Kristianstad svänger ni av vid Hörby N och S.Rörum 7km. 
Följ vägen till S.Rörum förbi kyrkan 
fram till en fotbollsplan som ligger på höger sida. Där ligger Husaren. 
  
 
Från Sösdala till Husaren! 
Förbi Häglinge mot S.Rörum fram till stopp. 
Sen ta höger förbi kyrkan mot Höör. 
Följ vägen ända fram till en fotbollsplan 
som ligger på höger sida. Där ligger Husaren. 
 
 
 
  

 
 


