
Öppen stuga våren 2019  

   
Varmt välkommen alla hundvänner att träna med oss i Holmsund Brukshundklubb 

på måndagkvällar. Kom och prova utan medlemskap första gången. Varje kväll 

startar 18.30 och slutar 20.00 

 

Det finns en eller två stugvärdar på plats under kvällen. De har ofta planerat en 

aktivitet som du kan välja att vara med på om du vill. Stugvärden kan vara aktiv 

medlem i en verksamhetsgrupp, instruktör, styrelsemedlem eller någon med stort 

hundintresse som vill hjälpa till. Fråga gärna stugvärden om du vill ha hjälp att ta 

fram utrustning eller undrar över något.    

 

Du tränar med din hund och visar hänsyn. Det kan vara lydnad, rallylydnad, 

nosework, freestyle/HTM, passivitet, socialisering eller annat som du och din fyrfota 

vän behöver träna. Lek med andra hundar sker på annan tid. Det går bra att 

komma för att träffa och fika med andra hundvänner. Fika finns att köpa på plats 

för en billig slant/swish.  

 

Tänk på att alla som kommer under kvällen har olika mål och vill träna olika saker. 

Tänk på att visa respekt och hålla avstånd till andra hundar. På planerna är det 

hundträning som gäller. Läs våra trivselregler. 

 

Måndag 6 maj – stugvärdar från Styrelsen           

Måndag 13 maj – VG Rallylydnad 

Måndag 13 maj = Medlemsmöte 19.30  

Måndag 20 maj – Karin H & Christina O 

Måndag 27 maj – VG agility 

Måndag 3 juni – VG Hundägarutbildning  

Måndag 10 juni – VG Nosework 

Måndag 17 juni – VG agility 

 

Stugvärden ansvarar för kvällen, hälsar på dig som kommer och hjälper dig 

tillrätta. Stugvärden informerar om våra trivselregler. Om du har frågor – tipsar 

hen vem du kan kontakta om stugvärden inte vet svaret själv.  

 

Stugvärden öppnar klubbstugan, tar fram fika och sätter igång kaffemaskinen. Du 

kan fika inomhus eller ute, din hund är välkommen in i klubbstugan, tänk på att 

säkerheten, koppel och avstånd så att alla är trygga och mår bra. 

 

Stugvärden hjälper till och visar var utrustning finns om det är någon som vill träna 

tex rallylydnad.  

 

Hjälp gärna stugvärden och se till att det är fint i klubbstugan, sopa och se till att 

utrustningen kommer tillbaka där den ska vara. Stäng av kaffemaskinen och släck 

lampor, lås klubbstugan.   

 

 



 

Trivselregler  

Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att alla 

hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig mötesplats för 

klubbens medlemmar. Grunden för vår verksamhet är gemenskap och 

utveckling - om vi alla följer trivselreglerna så fungerar allt enklare. 

• Vi medlemmar visar alltid prov på gott humör, hjälpsamhet och hälsar på varandra. 

 

• Rastning sker utanför klubbens område längs vägen. 

 Vi plockar såklart upp efter våra hundar och slänger bajs och skräp i soptunnan. 

 

• Om du behöver binda din hund så undvik att placera den vid trappen eller framför 

ytterdörren till stugan. Det kan upplevas som störande för andra som ska passera samt 

vara stressande för den egna hunden. 

 

• Fråga alltid om det är okej att din hund hälsar innan du låter den gå fram till andra 

hundar. 

 

• På planerna tränar vi - då är det viktigt att hålla kontroll på sin egen hund så att den 

hindras från att springa fram till andra hundar. Hund som vistas på plan men inte tränas 

ska vara kopplad då andra tränar. Ingen lek mellan hundar på plan då andra ekipage 

tränar. 

  

• Var rädd om vår utrustning och planerna. Återställ så att onödigt slitage förhindras. Du 

som förälder ansvarar för att ditt barn inte går fram till andras hundar eller använder 

träningsmaterial som leksaker. 

 

• Om du är osäker på hur banans balans/klätterhinder ska användas så fråga gärna 

någon som vet. Det finns risk för att hunden blir rädd eller skadar sig om hindren 

används på fel sätt.   

 

• Hundar ska vara vaccinerade för att få delta i klubbens aktiviteter. Hundar som smittar 

ska inte vistas på klubben. Är du osäker på om sjukdomen/ohyran är smittsam så tala 

med din veterinär. Respektera karenstiden. 

 

• Vi som vistas på klubben tillämpar Svenska Brukshundklubbens "Policy för hundhållning 

och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning". 

 

• Vi har rökfritt på alla planer samt i och vid klubbstugan (rökning endast längs vägen).  
 

Varmt välkommen till oss i Holmsund Brukshundklubb 

Vi hoppas att du ska trivas. Är det något du undrar över? Fråga! På hemsidan www.holmsundbhk.se hittar du 

kontaktuppgifter till personer som sitter i styrelsen och mer information. Vi finns även på Facebook. 


