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Policy
för träningsgrupp Spår – Sök

Hörby brukshundklubb

kontaktperson Gittan Dany git.hem@live.se
I gruppen bör max 8 - 10 hundar ingå, detta för att träningsmarken ska räcka till alla.
Träningsgruppen drivs som en studiecirkel via Studiefrämjandet, som även tar emot våra
närvaro-rapporter. 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 våra hundar. De som vill träna mer
tävlingsmässigt får ev. söka sig till en grupp som är mer inriktad på tävling.
Varannan gång tränar vi spår och varannan gång tränar vi sök, enligt ett fastslaget schema.
Träningsmarkerna tilldelas varje träningsgrupp enligt ett schema som förnyas kvartalsvis.
Detta sköts av klubbens markansvarige.
Vid behov kan gruppen vid enstaka tillfälle välja träningsområde som ligger utanför det
fastslagna, och gruppen beslutar då gemensamt om ny plats för just detta tillfälle. OBS! om
fler än 3 ekipage tränar räknas det som en grupp och då måste markägaren tillfrågas. Annars
gäller allemansrätten och de regler som där medföljer. Brukshundklubben har dispens för
träning med lös hund även under 1 mars -20 aug, under förutsättning att tjänstetecken
används. (avser sökträningen i grupp)
Deltagare behöver inte närvara vid varje tillfälle, men…
Deltagande ekipage som ej kan närvara mer än max 50% av träningstillfällena måste vara
beredd att lämna över sin plats om det finns sökande till gruppen som vill/kan träna mer.
Naturligtvis får platsen behållas om ingen annan intressent finns.
Ett kösystem för intresserade är upprättat, och intresseanmälan görs till kontaktpersonen.
Avbrott i träningen på grund av semester eller kortare sjukdom räknas ej som frånvaro.
Varje sommar görs ett uppehåll under (juni), juli, aug (semestertid) då närvaron inte
registreras, men oftast finns det ändå mark att träna på under denna tid för dem som så
önskar. Då följer man det schema som delats ut.
Tillägg: Deltagare i träningsgruppen förväntas hjälpa till vid minst 2 aktiviteter / år. Ex:
tävlingar, städ-/fixardagar eller liknande.

