
VELKOMMEN TIL WONDER DOG 

EVENT FOR HUNDEFRISØRER. 

KONKURRENCEREGLER. 

Der konkurreres i 5 discipliner 

Følgende for mestre og assistenter. 

  Disciplin 1. Terrier eller Schnauzer trim. Tid 2½t 

  Disciplin 2. Puddel eller Bichon Frise`. Tid 2t. 

  Disciplin 3. Spaniel eller Setter. 2 t. 

Disciplin 4. Mixed ”Breeds” andre trimme- og klipperacer eller 

blandingshunde. Tid 2t.  

Indenfor de 4 discipliner er der udsat en præmie til den hundefrisør, som har det bedste samarbejde med 

sin hund/model. 

MULIGHED FOR AT DELTAGE I TO DISCIPLINER. Se pris i Wonder Dog annoncen. 

 Disciplin 5. For elever med min ½ års læretid. Valgfri race som ovenfra. Tid 2½ t. 

Formål: På en festlig og showpræget måde at højne den faglige standard og det kollegiale sammenhold 

blandt hundefrisørerne.  

KRAV TIL MODEL/ HUNDENE: For alle discipliner er følgende gældende: 

Ingen af hundene må være klippet eller trimmet indenfor 7 uger før konkurrencen. Der skal være et 

rimeligt hårlag, så konturerne af enhver facon er udvisket. Skal godkendes af dommerne. Husk for 

pudlers vedkommende er det ikke tilladt at have klippet hoved, poter og hale i forvejen. Hunde, der 

kræver det, skal være vasket i forvejen.  

Er der bemærkninger angående pelsen eller andet, så husk at sige det til dommerne eller 

konkurrencelederen ved vurderingen af hunden. 

Dommerne er til stede under konkurrencen og følger arbejdet. 



HUNDEFRISØRERNE: Der må ikke være synligt navn på dit tøj, værktøj eller bord. Har du brug for hjælp, 

så tilkald konkurrence lederen. Når konkurrencen meldes slut, stoppes arbejdet med det samme.                              

Det er tilladt selv at fremvise sin hund. 

I tiden mellem konkurrencen og afsluttende fremvisning (præmieoverrækkelse) må hundene ikke røres 

med saks eller trimmekniv. En let frisering er ok. 

DER GIVES POKALER TIL DISCIPLINVINDERE, SAMT FLERE VANDREPOKALER.  

Midt i marts udsendes endeligt program. Vel mødt både til konkurrencedeltagere og til medlemmer. 

Skulle der være nogen, som vil tilbyde hjælp på dagen, så kontakt Charlotte Hansen. 2441 9338. 

 

                                                                                                                         

    


