Schæferhundeklubben for Danmark

Praktisk info
Klubhus : Korsdalsvej 128A , 2610 Rødovre

Træningen for de små hvalpe fokuserer på at
vise dig som ejer og din hvalp, hvor sjovt det er at
lave noget sammen og blive god til det.
Vi hjælper dig bl.a. med at lære din hvalp at
sidde, ligge, stå og komme, når du kalder.

Hvalpemotivation
Alle racer

Desuden skal din hvalp med tiden lære at kunne
ligge roligt, når der er andre hunde omkring.
Træningsplads : Korsdalsvej (ved Pilegården)

Træningsplads

Vi fokuserer på at styrke samarbejdet mellem dig
og din hund, så I får en god oplevelse med
hinanden.
Planen er, at vi gennem en sæson fokuserer på
hundens drifter gennem almindelig lydighed på
træningspladsen, sporhundetræning og
forsvarsarbejde samt ture med S-tog, byture og
ture i svømmehallen. Kom gerne med flere ønsker.

Mandag kl. 18 fra marts til juni
Søndag kl. 10 i februar
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Alder: 2-6 måneder.
Lydighedstræning og socialisering

Vi taler sammen om bl.a. fodring, helbred,
godbidder, bolde og legetøj med fokus på jeres
behov og ønsker.
Træning :

Giv din hvalp gode
oplevelser i sit nye liv

praktik og teori.
Leg hjælper din hund til at forstå egne og andre
hundes signaler samt at respektere dig som ejer.
Få et godt samarbejde med din hund på en positiv,
sjov og kærlig måde.

HUSK

Trænere

Når man træner med sin hund, så husk at
medbringe følgende :

Kenn er vores dygtige cheftræner for hvalpene.

Vaccinationsattest (kun første gang)
Udvidet hundeansvarsforsikring (kun første gang)
Godbidder (små og bløde)
Bold (gerne med snor i)
Hundeposer

Træning på hold en gang om ugen. Kom gerne lidt
før mødetid, da det er rart lige at få hilst på
hinanden, inden vi går i gang. Det kan i starten
være en overvældende oplevelse for hvalpen med
de mange nye indtryk.

Kredsen.

Du er altid velkommen til at ringe til Kenn eller
en af os fra kredsen.

http://www.schaeferhundkreds1.dk/

Kenn Pedersen træffes på tlf 2364 9168

Mail : kreds1@schaeferhund.dk

Vand til hunden (husk skål ☺ )

Formand : Helene Wolff – Tlf 4051 4231

Hundesnor/line (ej flexline)

Pris
Halsbånd på hunden (fra den er 4 mdr. SKAL den
bære skilt med navn/tlfnr på ejer)
Dit gode humør og masser af tålmodighed.
Endelig vil vi minde om, at hundenes alder,
individuelle formåen, træningserfaring og psyke
gør det vigtigt, at vi respekterer hinanden og
hundene. Derved kan vi alle gå glade fra træning
med følelsen af, at det har været en god dag.
Vi giver værktøjerne til at opnå gode resultater,
men resultaterne kommer kun hvis man træner
videre derhjemme. Dermed menes IKKE at der
skal trænes en time hver dag, men 10-15 minutter
gør underværker!!!

Deltagelse koster 650 kr. pr. halvår.
Der gives 150 kr. rabat på denne pris, hvis man er
medlem af Schæferhundeklubben for Danmark
tilknyttet kreds 1.

Næstformand : Anne Marie Rigelsen – 2396 1794
Kasserer : Ewe Brøns - 40 38 16 54
Bestyrelsesmedlem : René Nielsen – 5167 6170
Sekretær : Ulla Benz – 5183 7502

Rabat hvis man starter sent i sæsonen

Revisor : Keld Schrøder - 61503646

Kontooplysninger i Nordea :
Reg.nr : 2109
Kontonr : 4379 319 500

Arrangementsudvalg : Bestyrelse

Bemærk
Alle hunderacer (også blandinger) er meget
velkomne hos os.
Dog er det ikke muligt at tilbyde træning for
muskelhunde. Dette fordi Schæferhundeklubben
for Danmark har besluttet, at hunde af
muskelhundetypen IKKE må træne i klubbens
regi.
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Man er selvfølgelig også altid velkommen til at
kontakte en af kredsens bestyrelsesmedlemmer
eller udvalgsansvarlige.

Hus- og pladsudvalg : Mikael Hansen – 4092 5301
Hjemmeside : Søren Havemann – 2275 1422

