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Michelle har hundetravlt
Af Flemming B. Poulsen
flpo@amtsavisen.dk

Det går forrygende for Michelle Madsen i den hundesalon,
hun startede i Assentoft sidst på året 2006.
I det etablerede uddannelsessystem er der ikke nogen
hundefrisør-uddannelse, men Michelle Madsen har taget en treårig uddannelse
via en privat institution.
Herfra tjekkede hun ud med topkarakter i fem eksaminer.
Dernæst arbejdede hun som ansat hundefrisør i et par år,
inden hun valgt at få foden under eget bord med forretningen HundeSalonen.
Hun har indrettet sin salon i privatboligen på Vester Allé 42 i Assentoft
og tilbyder klip, trim og bade af alle hunde - og også katteracer.
Desuden kan folk få råd og vejledning om pasning og pleje.
- Jeg har altid vidst, jeg ville arbejde med dyr, så det er et dejligt job for
mig. Det kræver selvfølgelig også en god del psykologisk indsigt, for der er da
både hunde, der ikke bryder sig om at blive klippet, og man skal jo også
kunne håndtere de store racer, men det går nu fint, siger Assentoft-pigen.
- Jeg har faktisk folk, der kommer langvejs fra for at få klippet deres hund
her, men ellers er det kunder fra Kronjylland og Djursland,
jeg hovedsageligt betjener.
De kan aflevere deres hund her og ordne ærinder ude i byen, eventuelt
tage en tur i Randers Regnskov eller andet, mens jeg vasker og klipper deres
hund – eller de kan kigge på, siger Michelle Madsen, der sjovt nok selv har en
fransk bulldog – en korthårsrace, der ikke skal klippes.
- Det er meget praktisk, jeg har rigeligt at gøre med at klippe andre hunde,
siger hundefrisøren, der lige i øjeblikket har måttet melde pas i forhold til at
tage nye kunder ind - så stor en succes er salonen blevet.
- Jeg håber at basere min forretning på en række faste kunder,
siger Michelle Madsen.

Michelle Madsen har fået succes med sin hundesalon i Assentoft.
Her er det hunden Felix, der bliver klippet. Foto: Lars Rasborg

