TRIVSELREGLER SJÖBO BRUKSHUNDKLUBB
Sjöbo Brukshundklubb är en ideell förening och det är vi medlemmar som
skapar klubben. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att besöka vår
klubbstuga, träna på appellplan och rasta sina hundar i den fina omgivningen.
För allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och som skapar
trivsel för alla.
Vår grundfilosofi:
•
•
•
•
•
•

Alla hundar och hundägare är välkomna och har samma värde.
Vi verkar för hundträning med positiva inlärningsmetoder enl. SBK:s dressyrpolicy.
Vi vill vara en aktiv klubb där alla kan hitta något roligt att sysselsätta sig och sin hund
med.
Vi pratar gott om varandra och varandras hundar.
Vi respekterar varandra, varandras hundar och träningsgrenar.
Vi har skotträning på bestämda tider (se hemsida). Vill du träna skott vid andra tider,
så krävs medgivande av styrelsen.

Våra träningsplaner:
• Planerna är till för alla medlemmar i Sjöbo brukshundklubb.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Det är inte tillåtet att rasta sin hund på planerna. Om olyckan är framme, se till att
plocka upp och släng påsen i soptunnan.
Hunden ska vara kopplad om den inte är i träning.
Visa hänsyn till varandra och varandras träning
Kursverksamhet har företräde framför privat träning och träningsgrupper.
Hundar får inte leka med varandra på appellplanerna när annan träning pågår.
Löptikar är välkomna till klubben. Träning med löptik ser vi helst att du gör på
agilityplanen och att du använder vägen för att gå dit. Vi ser helst att du undviker att
din tik är på appellplan under höglöp.
Rökförbud råder inom hela klubbens område dvs.appellplan såväl som på parkering.
Använd gärna materiel som finns för utlåning. Glöm dock inte lägga tillbaka dem på
rätt plats. Gäller i synnerhet klubbens agilitymaterial. Tunnlarna skall läggas tillbaka in
i boden. De får inte ligga kvar utomhus.
Glöm inte sätta tillbaka brädorna i hopphindren, de får en längre livslängd. De får inte
ligga på marken.

Stugan:
• Ta gärna en fika, men glöm inte att betala.
• Om du fikar; plocka undan, diska efter dig, och torka av bordet. Lämna klubbstugan i

•
•
•

det skicka du själv vill finna den. Soppborstar, dammsugare och annat städmaterial
finns i skåpet i hallen. Om alla hjälps åt att hålla efter städningen, så slipper någon
städa efter alla!
Hundar är välkomna in i klubbstugan kopplade. Visa hänsyn.
Löptikar är inte välkomna in i klubbstugan.
Nyckeltagg finns för medlemmar, mot en depositionsavgift. Kontakta styrelsen.

Omgivningarna och parkeringen:
• Plocka alltid upp hundbajs, även under rastning i skogen. Släng påsarna i därtill
•
•
•
•

avsedd tunna.
Kör sakta! Gäller både på vägen fram till klubbstugan och på parkeringsområdet.
Inga lösa hundar på parkeringen.
Släpp inte fram din hund till annan hund eller person, utan att fråga först om det är ok.
Vi binder inte upp våra på området och låter dem stå och skälla, det är varken snällt
mot hundarna eller andra som befinner sig inom området.

Om alla hjälps åt att följa ovan enkla regler och att vi håller stugan i ett bra skick, så kommer
det vara trevligt för alla medlemmar att besöka Sjöbo Brukshundklubb.

// Styrelsen

