
 

 

     

 

Nyhet – Varmt välkommen på Öppen stuga i klubbstugan varannan torsdag under vårvintern 

Här kommer en härlig nyhet.  Du som medlem har nu chansen att träna hund i klubbstugan  

varannan torsdagskväll mellan 18.30-20.30 jämna veckor från i veckan fram till påsk. 

Karin Hentschel är stugvärd och tar emot dig och din hund. 

Vecka 8 = torsdag 21 februari klockan 18.30-20.30 

Vecka 10 = torsdag 7 mars klockan 18.30-20.30  

Vecka 12 = torsdag 21 mars klockan 18.30-20.30 

Vecka 14 = torsdag 4 april klockan 18.30-20.30 

Vecka 16 = torsdag 18 april klockan 18.30-20.30 

Vi har plockat bort möblerna i klubbstugan och lagt ut en matta att träna på. 

Tillsammans med de andra som kommer under kvällen samsas ni och kommer överens. 

Träna tricks, rallylydnad, moment och annat som är lämpligt inomhus. I klubbstugan finns 

rallylydnadsskyltar, koner, pallar mm. Det går också bra att vara i lektionssalen och kontoret. 

Karin gillar hundträning och nosarbete så chansen är stor att det finns noseworkgömmor. 

Ta med dig inneskor eller skoskydd. Det går också bra att vara i strumplästen. 

Tänk på att hunden ska vara välrastad och att du tar pauser och går ut med din hund med jämna 

mellanrum. Ta gärna med dig en bur till din hund så kan du pausa och hjälpa/titta på andras träning. 

Deltagarna kan vara olika störningskänsliga och det är viktigt att ge varandra goda möjligheter att 

trivas. Du vågar komma med din fyrfota vän och prova. Det finns kaffe/te och godis så att man kan 

mysa och fika om man vill.  

Emellanåt snöar det och då hjälps deltagarna åt att skotta altanen och en liten stig till toan. 

Efter avslutad träning kan mattan behövas dammsugas då är det självklart att hjälpas åt med det. 

Träningsytan är begränsad så därför har vi anmälan - först till kvarn och max 8 ekipage så 7 ekipage 

förutom stugvärden. Träningstillfället kostar 20 kr och går till el och skottning av parkering och annat 

i klubben 

Du anmäler dig till träningstillfället på Öppen stuga genom att skriva ditt namn och hundens namn 

som kommentar i evenemanget, 

VARMT VÄLKOMMEN!  

 

Holmsund Brukshundklubb  


