Första hjälpen & enklare djursjukvård
Lär dig allt om hur
du kan ta hand om
din bästa vän

Ur innehållet:
Lär dig visitera din
egen och andras
hundar
Lär dig se hur den friska
hunden ser ut Tecken
på sjukdom & skador
Enklare första hjälpen
Hjärt- och
lungräddning

Datum/plats: 1 juni 2021 kl. 18 – 21, via Zoom.
Instruktörer: Carol Ringström, legitimerad djursjukskötare med mångårig erfarenhet
av utbildning inom djursjukvård. Läs mer om Carol och hennes företag Crace –
Animal Care.

Anmälan/betalning:
Du hittar anmälningslänk HÄR
Ev betalning görs till Sveriges
Hundungdoms bankgiro 59613893 eller swish till 123 676 0763.
Märk betalningen Första hjälpen
och ditt namn.

Anmälan är bindande, vilket
innebär att anmälningsavgift
enbart återbetalas mot
uppvisande av läkarintyg. Detta
ska vara kansliet tillhanda senast
10 dagar efter utbildning.

Ev. återbud meddelas kansliet,
så snart som möjligt, så att ev.
reserver kan beredas plats!

Senast 31 maj kommer
information med bla länk till
Zoom mejlas till dig.

Information: Du ska vara mellan 6 och 25 år och medlem i Sveriges Hundungdom. Är
du aktiv inom Hundungdom men 26 år eller äldre? Då är du självklart välkommen att
delta!
Avgift: GRATIS för dig som är aktiv ledare, instruktör eller förtroendevald inom
Sveriges Hundungdom, för övriga kostar utbildningen 250 kr. OBS! Vid uteblivet
deltagande kommer du debiteras 250 kr.
Du kommer ha tillgång till utbildningens material under två veckor, så du kan gå
tillbaka och läsa/lyssna igen och testa dina kunskaper i ett quiz.
Vad vill du lära dig mer om? Carol vill att du tänker igenom frågor och funderingar
du har kring hundars sjuk- och friskvård. Skriv i anmälan vad du skulle vilja veta mer
om.
Välkommen med Din anmälan!
Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol och drogfria
och genomförs i samarbete med:

Sista anmälningsdag:

2021-05-23

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se

