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TILLBEHÖR

Mat: HALLA FODER, ett helfoder, finns som valpfoder och vuxenfoder.

Mat- och vatten skålar i keramik. Står stadigt på golvet. Vattenskålen heter ”spanielskål” med lutande
sidor .

Halsband till valpen. Välj ett ställbart för den första tiden.
Behöver bytas ett par gånger innan vuxen ålder.
Koppel med ett bra lås. Själv föredrar jag läderkoppel c:a 2 meter med karbinhake.

Leksaker är alltid roligt. Bollar, strumpor att dra i, gamla skor att bita sönder, handskar, olika rep till
dragkamp mm.

PÄLSVÅRD:
Karda till att borsta hela hunden. Välj mjuka taggar.
Kam, kan vara bra om man vill kamma igenom längre päls.
Klotång, finns olika varianter. Välj en liten först till valpen.
Trimkniv ”Mars Coat King”, tar bort valpullen.
Saxar, köp bra kvalitet, en vass sax till tassar och finputsning, en effileringssax, enkelsidig, till det
mesta i pälsen, så man slipper hacken efter den vanliga saxen.
Underullskniv tar bort underullen på den vuxna hunden
Tovskärare, bra att ta till när det blivit stora tovor som man inte får ut på annat sätt.
Klippmaskin Oster till öron och bröst. Går att använda effileringssaxen istället då maskinen kostar
mycket i inköp.
Schampo ”PCL Dog and Cat” Lavendelschampo
Balsam ”PCL Dog and Cat” Balsam

Tandborste och tandkräm barntandborstar går bra, leversmakstandkräm för hundar

Säng finns olika varianter. BIA- bädden är praktisk och finns med olika överdrag att köpa till.

Fiberfällar bra att ha i bilen eller på olika ställen. Lätta att ta med och tvättbara.

Diverse träningssaker tex apporter, flytande saker att slänga ut i vatten, läderleksaker att leta reda på,
bollar med snören som går att slänga långt. Enklare agilityhinder, som går att göra själv.

Godis som belöning vid träning och lek. Levergodis går att dela. Kom ihåg att en cocker är matglad
och lätt blir lite tjock. Ge små bitar!

Tuggben finns som små pinnar. Bättre än ben med knutar, som går att sätta i halsen.


