ADVERTORIAL

HUNDESOIGNERING
Hvad er en faguddannet hundefrisør?
advertorial

Landsforeningen for hundesoigne
ring Danmark, er en brancheforening for
hundefrisører, som enten har en treårig
uddannelse i mesterlærer, eller fem års
erfaring og har bestået adgangskrav til at
blive optaget i foreningen. LHS formål er
at højne standarden inden for hundefrisør
faget. Der er 70 saloner tilknyttet LHS
fordelt i hele Danmark, og dette dækker
langt fra antallet af hundefrisører, som
findes. Alle må kalde sig hundefrisør, det
er ikke en beskyttet titel. Det som er vig
tigt, som hundeejer er, at undersøge om
den pågældende salon man kontakter,
har kompetence og kundskab til at udføre
det arbejde, som man ønsker på sin hund.
Nogen har måske taget et kortere kursus i
at klippe hunde og har fået et diplom på,
at man er hundefrisør, men det er langt fra
alle hunderacer, der skal klippes, og en
fejlbehandling kan ødelægge pelsen.

At være hundefrisør var ikke noget man be
tragtede som et „fag“ i gamle dage, og mange
synes stadig, at det er frygteligt dyrt at få sin
hund soigneret. Med den uddannelse, vi har
I dag, føler vi os på lige fod med andre hånd
værkere og har vores faglige stolthed. Vores
uddannelse består af meget mere end at klip
pe/trimme hunde. Først og fremmest brænder
vi for vores fag, det er et hårdt fysisk arbejde,
vi har tunge løft trods hjælpemidler med hæve
sænkeborde, er det ikke alle hunde, der føler
sig helt overbevist om, at man skal op på et
bord, hvis man ikke har prøvet det før. Det
kræver, at man er undervist i adfærd, så vi kan
læse hunden, om den er vred, angst, usikker,
vil bide, er glad, osv. De færreste hunde står
stille de første gange og nogen bryder sig ikke
om at blive berørt visse steder. Det er meget
typisk, at mange racer ikke vil have man rører
poter eller klipper negle. Der kan være øm
heder og gigt på ældre hunde, og ungehunde

kan være utrygge over, hvad der skal ske. Det
kræver en masse positiv energi, og tålmodig
hed at få et flot resultat ud af hele dette forløb.
Samtidig skal hundeejeren have tillid til at
overlade sin hund i vores hænder. De fleste
hundefrisører foretrækker, at ejeren kører
imedens hunden bliver behandlet, da dennes
tilstedeværelse kan gøre arbejdet sværere og
næsten umuligt for frisøren. Hundene finder
hurtigt ro, når de mærker, at de er i sikre og
professionelle hænder. I løbet af de tre år man
står i lære på en salon, og praktiserer alle
former for klippeteknikker, trim, forskellige
pelstyper, går man også løbende på kurser.
Under elevtiden er kurserne obligatoriske og
der undervises i dyrevelfærd, anatomi, race
kundskab og racestandarder. Workshops med
instruktører, som har speciale inden for de
racer som man skal til eksamen i.

„Det kan absolut anbefales at
finde en salon, man er glad
for, en frisør man har tillid til,
og lave faste aftaler.“

Vi holder løbende kurser og demoer for alle
medlemmer for at vedligeholde vores kund

„Hundene finder hurtigt ro,
når de mærker, at de er i sikre
og professionelle hænder.“
skaber og hele tiden følge evt. nye trends
inden for branchen. Kundebetjening, kon
flikthåndtering, regnskab er andre fag som
er nødvendige for senere at kunne drive
en selvstændig forretning. På vores årlige
weekend-kursus, der holdes over 3 dage,
vælges emner efter medlemmers ønsker. Vi
har altid dygtige instruktører til at vise mo
deller, som måske ikke kommer i hverdagen
på vores saloner, og altid har vi forskellige
foredrag f.eks. om hudsygdomme, tand
pleje, kiropraktik, adfærd, ernæring osv.,
sådan, at vi altid kan råde og vejlede vores
kunder på bedste vis, og sende dem videre
til specialister. Under en behandling, som
ofte varer 3 timer, kommer vi hele vejen
rundt på hunden, og det er ikke usædvan
ligt, at vi bemærker ting som ejeren ikke
selv har opdaget, da vi kommer i så tæt
berøring med hundene.
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Det kan absolut anbefales at finde en salon,
man er glad for, en frisør man har tillid til,
og lave faste aftaler. Man ved jo, hvor tit
hunden trænger til at komme til frisør, og
da mange saloner har lange ventetider, kan
dette undgås ved at bestille tid fra gang til
gang. At pendle rundt blandt flere frisører
gør intet godt for hverken hund eller frisør.
Det kan godt tage et par klipninger/trimnin
ger, før pelsen er lige som den skal være,
og hunden vil også kunne genkende og føle
sig tryg ved at komme det samme sted igen.
LHS hundefrisører har samarbejde med
Dansk Kennel Klub, og alle hvalpe med
stambøger får automatisk et gavekort til et
gratis hvalpetjek. Vi klipper naturligvis alle
typer hunde, uanset om de har stambøger
eller ej, eller de er blandingsracer. Vi er
altid klar til at vejlede omkring pelspleje, og
på de korthårede kan man booke negleklip,

og mange benytter sig også af muligheden
for at sende hunden til et bad, for at undgå
besværet selv, samt at lette på fældning
af hår i hele huset. På vores hjemmeside
hundesaloner.dk kan man læse mere om
LHS, og finde en liste over de saloner, der er
medlem af vores brancheforening.
Charlotte Hansen
Formand LHS

Gå efter
dette logo
DcH - 2021 | 15

