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För träningsgrupp Lydnad m.m.       Hörby brukshundklubb 
Kontaktperson Gittan Dany git.hem@live.se 
 
 
I denna grupp finns ingen begränsning för antalet deltagare. Det finns inte heller några krav på 
närvaro varje gång, utan du kommer när du kan. 
 
Träningsgruppen drivs som en studiecirkel via Studiefrämjandet, som även tar emot våra 
närvarorapporter. Gruppen är inte instruktörsledd (även om det skulle ingå utbildade instruktörer) 
utan alla tränar på samma villkor. 
Det är också viktigt att var och en tränar på sin nivå, och att alla hjälps åt för att vidareutveckla  
både sig själv och sin hund. 
 
I denna grupp tränar vi i huvudsak för att aktivera vår hundar. Dock försöker vi med förenade 
kunskaper träna in både lydnadsmoment och mer lekbetonade moment i form av olika trick och 
konster. Det viktigaste är att vi har roligt tillsammans med våra hundar och övriga deltagare. 
 
Vi tränar oftast på Hörby brukshundsklubbs appellplaner, men det händer att vi tillsammans väljer 
ut andra platser att träna på (speciellt under sommarmånaderna) Detta meddelas i så fall i vår FB-
grupp som heter ”onsdagsträningen”. 
 
Gruppträningen startar 9.30 och då har vi som krav att alla hundar ska vara kopplade, antingen med 
ett koppel eller under sådan appell att den är kvar hos sin förare. 
 
En del väljer att komma en stund innan träningsstarten för att låta sina hundar springa av sig. Detta 
är helt ok, under förutsättning att föraren har koll på sin/sina hundar. Det är inte ok att någon hund 
vistas på annan plan än där föraren befinner sig.  
Hundar ska inte heller tillåtas springa ut på parkeringen när bilar kommer, ej heller springa fram till 
de ekipage som anländer senare. 
För de förare som har mer än en hund gäller att endast träna med en hund i taget. Den hund som ej 
är ute på träningsplanen ska antingen stå uppkopplad eller vistas i bilen, tills det är dennes tur. 
 
Träningen håller som regel på till 10.30 -11.00 och därefter är det fritt för de deltagare som vill att 
stanna på fika. Fika köper vi i klubbens café till självkostnadspris. Under tiden tränas hundarna på 
att vara uppbundna nära varandra. Hela träningspasset avslutas mellan ca 12.00-12.30 
 
Under den tid på året då vi fikar inne, ska alla hjälpas åt med att plocka undan, och ev. sopa golven 
innan stugan lämnas. OBS! Hundarna ska vara kopplade inne i klubbstugan. 
 
Tillägg: Deltagare i träningsgruppen förväntas hjälpa till vid minst 2 aktiviteter / år. Ex: tävlingar, 
städ-/fixardagar eller liknande. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:git.hem@live.se

