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1. Indledning
Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg er i enhver henseende underlagt hovedklubbens,
Schæferhundeklubben for Danmarks love og regler.
Såfremt Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben kreds 7 Kalundborg ikke er
uddybende eller der er spørgsmål til fortolkningen, er det den til en hver tid siddende
kredsbestyrelses fortolkning der er gældende.
Alle ændringer til gældende bestemmelser godkendes af bestyrelsen.

2. Træningspladsen
2.1. Tidsrum for brug af træningspladsen




Træningspladsen kan anvendes tirsdage, torsdage, fredage og søndage. Fredag deles den
med politihundeforeningen. Mandage, onsdage og lørdage benyttes pladsen af
Politihundeforeningen og kan derfor ikke anvendes af Schæferhundeklubben
Træning er tilladt i tidsrummet kl. 8.00 til k. 21.30

2.2. Syge hunde må ikke medtages på træningspladsen
Her tænkes især på mave-tarminfektioner (diarre og/eller opkastninger) samt kennelhoste. Da
hunde uden synlige symptomer kan være smittebærere, gælder forbuddet også husstandens
evt. øvrige hunde.

2.3. Tæver i løbetid
Tæver i løbetid skal annonceres til træneren ved ankomst, og inden hunden kommer på banen.
Tæver i løbetid kan deltage på følgende hold:






Prøvehold om torsdagen
Sporhold
Byttedriftsmotivation
Rundering
Byture

Tæver i løbetid kan ikke deltage de træningsdage hvor holdene træner sammen (f.eks. søndage
og tirsdage) eller hvis en træner på et af ovenstående hold, finder det forstyrrende.

2.4. Træningsredskaber



Træningsredskaberne er bygget til hundene og brugen af dem sker på eget ansvar
Hvis hundefører er vidende om evt. skader på redskaberne, bedes dette indberettet til
bestyrelse eller en træner

2.5. Uheld
Ved evt. uheld/ulykker på redskaberne eller under alm. træning eller selvtræning, vil det være
via egen fritids-ulykke forsikring, der skal søges erstatning.
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2.6. Lys på banen




Medlemmer søger bestyrelsen om at få udleveret koden til kodelås
Koden ændres ved sæsonstart
Sidste person på banen har ansvaret for at slukke lyset

2.7. Renholdning af pladsen
Alle der benytter pladsen er ansvarlig for at rydde op efter sig og sin hund.

2.8. Parkering
Det er tilladt at parkere langs kanten af pladsen og i nærheden af ens træningshold.
Dog skal der tages hensyn til pladsens beskaffenhed således, at der ikke køres på selve pladsen
hvis den er blød

2.9. Vis hensyn / undgå unødig halsgivning
For at undgå unødig halsgivning, bedes bilerne parkeret med åbning væk fra træningspladsen.
Dette bevirker at hundene, når de sidder i bilen, ikke kan se andre

3. Klubhus
3.1. Adgang til klubhuset




Alle bestyrelsesmedlemmer og trænere har nøgle og adgang til klubhuset, og vil normalt
være tilstede på de annoncerede træningstidspunkter, således at medlemmerne også
har adgang
Under særlige omstændigheder kan medlemmer søge bestyrelsen om nøgle til
klubhuset. I sådanne tilfælde vil det pågældende medlem være ansvarlige for aflukning
og vintersikring i vinterhalvåret som beskrevet nedenfor i punkt 3.2 og punkt 3.3

3.2. Oprydning og rengøring
Alle der benytter klubhuset er forpligtet til at rydde op, og gøre rent efter sig.

3.3. Aflukning og vintersikring


Sidste person der forlader klubhuset er ansvarlig for:
o Aflukning af klubhus (og evt. varme)
o Aflukning af vand
o I vinterhalvåret skal der yderligere foretages følgende når klubhuset forlades:
 Aflukning af hovedvandventil
 Cisterne tømmes og vintersikres
 Vandrør tømmes
 Vandvarmer vintersikres

3.4. Hunde ved klubhuset
Som udgangspunkt er det ikke velset, at hundefører står med deres hunde omkring klubhuset.
Dette skaber en del uro, da nogle hunde er reaktive og ikke alle er OBS på dette. Derfor bør
hunden blive i bilen indtil, træningen starter, dog kan hunden blive luftet langs træerne.
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3.5. Hunde i klubhuset
Hunde under 6 måneder må komme med i klubhuset, dog skal hundeføreren selv rydde op ved
uheld.

4. Vedligeholdelse
4.1. Forbedringer
Ønsker vedr. vedligeholdelse og forbedringer til klubhus, redskaber eller arealet, kan sendes til
bestyrelsen, som vil se positivt på dette. Ønskerne vil blive drøftet på næstkommende
bestyrelsesmøde som er annonceret i kalenderen på hjemmesiden.

5. Holdtræning
5.1. Træningssæson
Kredsen har en forårs og en efterårssæson.

5.2. Indskrivning til træningshold




Indskrivningen kan foretages via kredsens hjemmeside eller ved fremmøde på
indskrivningsdagen
Der er typisk indskrivning primo februar og primo august
Indskrivningsdatoer annonceres via kredsens hjemmeside og på kredsens Facebookside

5.3. Træningshold
Alle træningshold annonceres på kredsens hjemmeside (www.kreds7.dk).

5.4. Træningstidspunkter
Alle træningstidspunkter annonceres på kredsens hjemmeside.

5.5. Forudsætninger for deltagelse i holdtræning




Alle lovlige hunderacer kan deltage
Udvidet hundeforsikring skal fremvises inden deltagelse i træningen
Hunden skal være fuldt vaccineret i henhold til dens alder, og vaccinationsattest skal
fremvises inden hunden deltager i træningen

5.6. Indmelding i hovedklubben (Schæferhundeklubben for Danmark)
Nogle træningshold (f.eks. byttedriftsmotivation, spor- og prøvehold) kræver – ud over
kontingent i Kreds 7 – også indmelding i hovedklubben. Disse hold fremgår af prissiden på
kredsens hjemmeside (www.kreds7.dk).

5.7. Betaling



Betaling af holdtræning foretages kontant, via bankoverførsel eller via MobilePay senest
på første træningsdag
Priser for deltagelse samt betalingsinformationer fremgår af hjemmesiden.
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6. Selvtræning
6.1. Hvem kan selvtræne



Alle der har betalt selvtræningsgebyr for sæsonen kan selvtræne
Selvtrænerne modtager et selvtræningskort og der er opsat en liste over selvtrænerne i
klubhuset

6.2. Træningstidspunkter



Når Schæferhundeklubben Kreds 7 råder over pladsen (tirsdage, torsdage, fredage og
søndage)
Tidsrum, hvor lydighedsholdene træner, har disse fortrinsret til pladsen og selvtrænere
kun efter aftale med tilstedeværende trænere

6.3. Træningsfællesskaber



Træningsfællesskab mellem kredsens medlemmer, dvs. gruppe, er tilladt, da det vil
fremme udviklingen hos den enkelte hundefører
Træningsfællesskaber kan afholde egne events på pladsen, såfremt det ikke generer
holdtræningen, og såfremt at der ikke opkræves betaling for deltagelse. Hvis en event
kræver betaling skal denne først aftales med bestyrelsen som beskrevet i punkt 14.2

6.4. Betaling



Betaling af selvtræning foretages kontant, via bankoverførsel eller via MobilePay senest
på første træningsdag
Priser for deltagelse samt betalingsinformationer fremgår af hjemmesiden

7. Gæstetræning
Der er mulighed for at træne på pladsen som gæst.

7.1. Træningstidspunkter
Træningstidspunkt aftales med kredsens BRK

7.2. Priser for gæstetræning
Prisen for gæstetræning fremgår af hjemmesiden

8. Halsbånd
8.1. Lydighedshold (tirsdag og søndag)
På lydighedsholdene er følgende halsbånd og seler tilladte:




Kædehalsbånd (låste – ingen kvæler)
Halsbånd med snaplås til hvalpe
Seler

8.2. Prøve- og byttedriftsmotivations hold
Alle lovlige halsbånd eller godkendte seler må anvendes.

8.3. Sporhold
Alle lovlige halsbånd eller godkendte seler må anvendes.
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9. Afgivelse af skud på banen
9.1. Våbentilladelse
For at træne med afgivelse af skud, skal der være en træner med signalpistol og våbentilladelse
tilstede.

9.2. Afgivelse af skud for lydighedsholdene
Det tilstræbes, at der i hver sæson trænes med skudafgivelse i to lektioner. Dette vil blive
annonceret på holdene således, at skudfølsomme hunde har mulighed for at undgå dette.

9.3. Afgivelse af skud for prøveholdene
Når der er en træner tilstede med våbentilladelse på prøveholdet om torsdagen, aftales det fra
gang til gang om der ønskes træning med skudafgivelse.

10. Træning af byttedriftsmotivation
10.1. Hvem kan træne byttedriftsmotivation




Alle lovlige brugshunde uanset race eller afstamning, som vurderes egnet af
træner/figuranter
Medlemmer der ønsker at stille til prøve i gruppe C
Medlemmer af Schæferhundeklubben For Danmark, tilknyttet Kreds 7

11. Træning på sporhold
11.1. Hvem kan træne på sporholdet




Alle lovlige brugshunde uanset race eller afstamning, som vurderes egnet af træner.
Medlemmer der ønsker at stille til sporprøve
Medlemmer af Schæferhundeklubben For Danmark, tilknyttet Kreds 7

12. Prøver
12.1. Afholdelse af prøver



Kredsens BRK er ansvarlig for afholdelse af prøver i kredsen
Når der vurderes, at være nok deltagere fra kredsen (min 6-8) bestilles dommer,
figurant og sporlægger

12.2. Hvem kan gå til prøver




Alle klubbens medlemmer, der ligeledes er medlem af Schæferhundeklubben For
Danmark
Uanset hvilke hold man går på eller har gået på, kan man stille til prøve når, hunden er
gammel nok, dog bør hunden være vurderet egnet af en træner
Prøver i kredsen lægges på tilmeldingsportalen Caniva, hvor tilmelding også skal
foretages
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13. Trænere og figuranter
13.1. Kurser



Alle kurser tilrettelægges af kredsens BRK i samarbejde med bestyrelsen
Ved kurser, foredrag m.m., vil det være den ansvarlige for arrangementet, der sætter
adgangsbetingelser for deltagelse. Dette set ud fra deltagernes relevans
Trænere og figuranter har mulighed for at søge om tilskud til eksterne kurser



13.2. Træner/figurantuddannelse
Kredsens uddannelseskrav til trænere og figuranter:






Skal have deltaget som træner-/figurantføl i minimum 2 sæsoner
Bør have deltaget som føl på hold med både store og små hunde
Skal have praktisk erfaring som hundefører
Skal som føl have gennemført Schæferhundeklubbens basis træneruddannelse
Når træner-/figurantføl har opfyldt ovenstående krav, foretager bestyrelsen en
vurdering

Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe samarbejdet med en træner eller figurant.

13.3. Diæter og lignende


Til godkendte møder/kurser afholder Schæferhundeklubben Kreds 7 broafgift og diæter
mod aflevering af bilag

14. Arrangementer
14.1. Prøver
Prøver arrangeres af kredsens BRK.

14.2. Andre events
Bestyrelsen arrangerer og/eller afholder alle events i kredsen.
Såfremt en træner eller figurant ønsker at afholde arrangementer i relation til hundetræning,
hvor der opkræves betaling for deltagelse (internt eller eksternt), skal dette først koordineres,
afklares og accepteres af bestyrelsen.

Side 9 af 10
Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg - Arnakkevej 12B, Kaldred - 4593 Eskebjerg – www.kreds7.dk

Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

15. Etiske retningslinjer
15.1. Schæferhundeklubben Kreds 7 Kalundborg






Schæferhundeklubben Kreds 7 ønsker, at byde velkommen til alle der kommer på
pladsen, og har til formål at alle føler sig velkommen
Schæferhundeklubben Kreds 7 vil udvise rumlighed og åbenhed i forhold til
træningsmetoder og tage afstand til de uetiske
Schæferhundeklubben Kreds 7 ser positivt på alle tiltag, der fremmer hundesporten og
motiverer medlemmerne
Schæferhundeklubben Kreds 7 ønsker ikke at begrænse sine trænere og figuranter, men
giver plads til udvikling, da det giver ambitiøse og arrangeret trænere og figuranter
Schæferhundeklubben Kreds 7 ønsker at uddanne sine trænere og figuranter til glæde
for alle i kredsen

15.2. Adfærd på træningspladsen



ALLE hundefører, trænere, figuranter og bestyrelsesmedlemmer skal udvise god adfærd
og viser hensyn til andre, der træner
ALLE samler deres hunds efterladenskaber op

15.3. Vurdering af hunde og hundefører




For at sikre at både hund og hundefører får mest mulig gavn af træningen, vil træneren i
samråd med hundeføreren, forsøge at placere ekvipagen på det til enhver tid rigtige
træningshold.
Hvis en hund eller hundefører ikke findes egnet til deltagelse på holdet, kan træner eller
figurant udelukke ekvipagen

15.4. Bortvisning
Hvis der bruges uetiske metoder, der ikke stemmer overens med almene dyreetiske
retningslinjer, til træningen, vil man blive bortvist af bestyrelsen eller træneren.

Revisionsdato 12. april 2018

Godkendt af bestyrelsen 12. april 2018
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