Forening under DGI

Hillerød Brugshunde Klub
www.hundeklubben.dk

• Hillerød Brugshunde

Klub er medlem af DGI
og udelukkende baseret
på frivillig og ulønnet
arbejdskraft.

Klubben, hvor vi mødes til træning, socialt samvær, foredrag mv.

• Alle hunderacer er

velkommen hos os, dog
undtagen kamphunde
og blandinger, hvori der
indgår kamphunderacer.

Sådan finder du os:
Kør ad Kongens Vænge mod
Frødalen. Drej ind til Frødalen
(tv) og fortsæt ligeud indtil du
når Texasvej (ligner en cykelsti).
Drej til højre og kør ca. 100
meter (vejen deler sig). Kør til
venstre ned ad grusvejen.

Kontakt os:
Info@hundeklubben.dk
Tlf. 4824 4858

OBS kør forsigtigt - max.
30 km/t i Frødalen og på
Texasvej.

Adresse
Hillerød Brugshunde Klub
Texasvej 37
3400 Hillerød

I Hillerød Brugshunde Klub foregår al træning efter princippet om positiv
indlæring.
Klubben ligger i et dejligt og fredeligt område i Hillerød øst. Vi har eget
klubhus, gode parkeringsforhold og flere træningsbaner.

Praktiske oplysninger:
• Hvis du er i bil, så husk max. 30 km/t på Texasvej.
• Ved ankomst til klubben skal hunden være i snor.

Ved træningen:
• Hele familien er velkommen,

men kun én hundefører på
banen af gangen.

Første træningsaften - vigtigt
Vaccinationsattest og kvittering på (udvidet)
hundeansvarsforsikring skal fremvises til
instruktøren.

• Medbring masser af små

lækre godbidder (gerne
forskellige slags) og/eller legetøj.
• Godbidder må KUN gives til egen hund.

Træningsmetoder:
I Hillerød Brugshunde Klub foregår al træning efter princippet om positiv
indlæring.
• Vi belønner den adfærd, vi gerne vil have frem og ignorerer uønsket
adfærd. Det betyder, at vi aldrig straffer hunden.
• Når vi træner, bruger vi mange godbidder og/eller legetøj afhængig af,
hvad hunden helst vil arbejde for.
• Klikkertræning er en indlæringsteknik, vi er ret glade for, da hunden
lærer hurtigt og ikke kan gøre noget forkert under træningen. Alle vil så
vidt muligt blive introduceret til klikkertræning.
• Vi lægger vægt på, at træningen skal være sjov for både hund og fører.

• Husk høm-høm poser. Din hunds efterladenskaber skal i skraldespanden.
• Hunden skal møde til træning på tom mave - vigtigt.
• Frikvarter: fri leg for hundene. Vigtigt: hundefører holder øje med egen hund og

holder sig i konstant bevægelse.
• Fleksliner må ikke benyttes ved træning.
• Kvælerhalsbånd er ikke tilladt.

Efter træningen er der teori/socialt samvær i klubhuset:
• Hunden må gerne være med inde i klubhuset, men den skal holdes i snor

Hvilken slags træning tilbyder vi ...
På vores hjemmeside www.hundeklubben.dk
kan du se, hvilken slags træning, der tilbydes.
Meld dig til i god tid, da der kan være rift om
pladserne. Er der venteliste, kan du blive skrevet
op.

(medbring f.eks. et tæppe hunden kender, så den er tryg).
• Kaffe/te er gratis. Husk at sætte koppen i opvaskemaskinen efter brug og giv

gerne en hånd med at feje gulvet.

Arbejdsdag
Klubben skal selv sørge for
vedligeholdelse af hus og
udenomsarealer, og for at holde
udgifterne nede er klubben afhængig
af medlemmernes bidrag hertil. Der
arrangeres arbejdsdag et par gange om
året, hvor både hund og familie er velkommen. Der bliver lavet
alt lige fra at fjerne ukrudt og male klubhus til rengøring af
køkken mv. Vi har det fantastisk hyggeligt, mens vi arbejder,
og vi plejer at slutte af med fællesspisning.

Hvad koster det:
Årlig klubkontingent er 150 kr. (2011)
Pris for holddeltagelse er 450 kr. pr. sæson (2011). Vi træner ca. 10
gange pr. sæson.
• Hvis du i samme sæson deltager på flere hold eller med flere hunde, er
den efterfølgende pris 225 kr. pr. hold.
• Betalingen skal være registreret senest en uge inden holdstart ellers kan
din plads gå videre til en anden på venteliste.
• Du kan overføre pengene til Jyske Bank; reg.nr. 5064 kontonr. 135 0496.
• Husk at oplyse både dit og hundens navn og anfør holdtype.

