Styringsgruppen:
Majbrit Maagaard
Mobil 29 90 61 09
Mail: himmark@bbsyd.dk

Bent Jacobsen
Mobil 40 35 51 90
Mail: bejacobsen@stofanet.dk

Velkommen til
Bernerpladsen
Als og Sundeved

En træningsplads undEr
Dansk Bernersennen Klub

Lone Larsen
Mobil 20 46 08 24
Mail: klalo@stofanet.dk

Billede mangler
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Notmark 46
6440 Augustenborg
Notmark gamle skole

Information omkring træningspladsen i Notmark:
Træningspladsen er underlagt Dansk Berner Sennen Klub (DBSK) som pladsen har indgået en
samarbejdsaftale med.
Dette betyder - for at man træne på pladsen skal
man enten være medlem af Dansk Bernersennen
Klub (DBSK) - Dansk Kennel Klub (DKK) eller en
anden specialklub under DKK
Træningspladsen tilbyder afhængig af efterspørgsel 1 eller 2
hold på max. 10 hunde pr. hold.
Træningen er lagt an på kvalitet frem for kvantitet, hvor fører
opnår forståelse for vigtigheden i del-momenter frem til den
færdige indlæring. Træningen foregår efter de nyeste positive
træningsprincipper og varetages af Birgitte Lauritzen, som er
uddannet adfærds og hundetræner.
Der trænes alm. lydighedsøvelser tilsat soft agility og rally.

Velkommen til hundetræning
NÅR DU KOMMER PÅ TRÆNINGSPLADSEN:
Luft din hund inden du kommer til træning. Medbring
poser og saml op hvis uheldet alligevel skulle ske på
træningspladsen.
Medbring vandskål og vand til din hund.
Medbring lækre, bløde godbidder, i små stykker, fx
pølse, ost eller kylling.
Undlad at fodre før EFTER du har været til træning
om tirsdagen.
Hold din hund i snor, medmindre andet er aftalt med
træneren.
Spørg ejeren, inden du lader din hund hilse på en anden hund.
Tæver i løbetid er velkomne – MEN aftal det med
træneren INDEN du tager tæven ud af bilen.

Hunde fra 6-7 mdr. alderen er velkommen når der er ledige
pladser. Inden da anbefales det man gennemgår et hvalpemotivations program hos DKK, DCH, AOF eller tilsvarende.
Kontingentet pr. halvår er afhængig af antal tilmeldte, aktuelle
priser kan ses på vores hjemmeside.
Kontingentet indeholder pr. halvår omkring 12 sektioner á 1 eller 1½ time som også kan være teori.
Vi træner 2 sessioner årligt. I foråret trænes fra marts-juli. I efteråret fra august-december. Træningen foregår tirsdag aften
(april-september) og søndag formiddag. (oktober-marts) Se
aktuelle tider på hjemmesiden.
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Velkommen til hundetræning
For at sikre at det bliver en god oplevelse at komme
til træning for os alle, har vi lavet en huskeliste over
de regler, vi forventer overholdes på træningspladsen.
INDEN DU KOMMER TIL TRÆNING:
Alle lovlige racer og lovlige blandinger er velkomne.
(For at man træne på pladsen skal man enten
være medlem af Dansk Bernersennen Klub
(DBSK) - Dansk Kennel Klub (DKK) eller en anden
specialklub under DKK.)
Hale- og ørekuperede hunde kan ikke deltage
(undtagen de jagthunderacer hvor loven tillader halekupering).
Din hund skal være gyldig vaccineret imod hundesyge, smitsom leverbetændelse, parvovirus, parainfluenza samt leptospirose.
Hvis din hund bliver syg og kan smitte de andre (også
f. eks. med orm og lopper) skal den blive hjemme indtil den ikke smitter mere.
Din hund skal være ansvarsforsikret, og forsikringen
skal dække hundetræning. Spørg dit forsikringsselskab om forsikringens dækning, hvis du er i tvivl.
Din hund skal være ID-mærket og registreret i dansk
hunderegister.
Hunde som laver aggressive udfald imod andre
hunde på pladsen kan ikke deltage, disse
henvises til specialtræning.
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Birgitte Lauritzen – vores træner:

Eksamineret Dyreadfærdsterapeut, redningshundefører og
slædehundekører.
Arbejder bl.a. som underviser for AOF
Har trænet hunde til at finde miner i Angola og Tanzania, og
arbejdet med terapihunde.
Startede eget firma i 2004 med konsultationer af problemhunde og heste, samt foredrag.
Artikelforfatter til fagbladet ”Hund og Træning” igennem flere år
Videreuddanner sig løbende via bl.a. klikker camp og ulveseminar.
Yderligere oplysninger: 74 47 47 00
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Tilmeldingsblanket til træning på Bernerpladsen for Als og Sundeved

Træningssæson: Forår 20__ Efterår 20__
Der kan kun tilmeldes én hund pr. sæson pr. blanket.
Hundefører:
Navn________________________________________

Find også blanketten på vores
hjemmeside

Adr._________________________________________
Postnr.(By____________________________________

Øvrige tiltag på træningspladsen
Gåture på Als og Sundeved
Sensommer tur i september
Nytårskur i Gråsten skov mellem jul og nytår
Arrangementer som afholdes af eller sammen med
øvrige træningspladser.
Ad hoc arrangementer - hvad vi løbende finder på.

Tlf.__________________________________________
Email.________________________________________

Find os også på vores hjemmeside:

Jeg er medlem af DKK ____ !

www.bernerpladsen-als-og-sundeved.dk

Jeg er medlem af DBSK____ !
Jeg er medlem af én anden Special Klub under DKK ___ !

Hunden:
Kennelnavn___________________________________ Født d.___________
Kaldenavn____________________________________ Han___ !

Tæve___ !

Vaccineret sidst d.______________________________
Hundeforsikring hos____________________________
Udvidet forsikring Ja___ !

Nej___ !

Min hund bliver vaccineret i henhold til gældende regler. (Første gang 8-12 uger gammel
– anden gang 12-16 uger gammel, så én gang årligt indtil hunden er 2 år og herefter min. hver 4. år.
OBS hos nogle forsikringsselskaber skal det være hvert 2. år).
Jeg har en hundeforsikring, der dækker i en træningssituation.
(OBS i nogle forsikringsselskaber kræver dette en udvidet hundeforsikring –
tjek det med dit selskab – eller tal med styringsgruppen, hvis du er i tvivl).

Eller på Facebook:
Bernerpladsen Als og Sundeved

Dato____________Underskrift___________________________________

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående informationer er korrekte.
Betaling af træningskontingent på
Reg.nr.: 8012 Konto nr.: 1062220 med meddelelse om ejers navn og hundens kaldenavn.
Eller betales på pladsen til en fra Styringsgruppen.
Aktuelle priser kan ses på hjemmesiden.
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Mail: info@bernerpladsen-als-og-sundeved.dk
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