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VÄRDEGRUND OCH ALLMÄNNA POLICY
På Njudungs brukshundklubb respekterar vi varandras träningsgrenar och
pratar gott om varandra. Vår filosofi är att kontinuerligt utbilda samt skapa
kunniga och engagerade hundägare där individens önskemål, intresse och behov
står i fokus.
Njudungs brukshundklubb…
-

ska vara öppen för alla som är intresserade av hund, oavsett aspekter som
rör hundägaren eller själva hunden. Alla ska vara välkomna!

-

verkar för god hundhållning och hundträning med positiva
inlärningsmetoder, enl. SBKs dressyrpolicy.

-

strävar efter att kunna erbjuda ett komplett utbud av kurser och
träningsformer i linje med SBKs rekommendationer.

-

har som ett starkt övergripande mål att vara delaktig i bevarandet av
möjlighet till rekreation och friluftsliv vilket en välskött stor appellplan i
stor grad bidrar till.

-

skall utveckla sin roll i det moderna samhället genom att ta en aktiv roll i
föreningslivet. En naturlig sak eftersom klubbens ca 150 medlemmar ska
känna sig seeda.

-

ska konstant vidareutveckla den egna verksamheten och sätta stort fokus
på ungdomsverksamheten, speciellt med tanke på att de är nystartade och
ensamma med denna verksamhet i närheten.

-

ska vidare ta en aktiv roll när det gäller att utveckla inte bara
medlemmarnas utan stadens medborgares hundintresse och
hundkunskap.

-

ska ta en aktiv roll o det mediala ämnet hund och ta ett ansvar i den
allmänna debatten i samhället när det handlar om att diskutera olika
områden som kan omfatta ämnet hund dvs att vara en opinionsbildare för
att tillvarata hundens intresse i samhället.

-

vill vara en aktiv klubb där alla kan hitta något positivt att sysselsätta sig
och sin hund med.
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GÄLLER ALLA MEDLEMMAR
Njudungs brukshundklubb är en ideell förening och det är medlemmarna som
gör klubben till vad den är idag. Alla hundar, oavsett ras är hjärtligt välkomna att
besöka vår klubb, träna och rasta sina hundar i den fina omgivningen. För allas
trevnad har vi enkla regler som är lätta att följa och som skapar trivsel för att alla
som besöker klubben och våra olika träningsplaner.
Klubbområdet
-

Rökning sker på anvisad plats. Inga fimpas eller snus på marken.
Hundbajs plockas ALLTID upp, det finns hundlatriner utplacerade på
området.
Inga lösa hundar på parkeringen.
Släpp inte fram din hund till andra hundar utan att fråga. Ta ut ett
avstånd till hundar du möter. Alla hundar gillar inte att träffas.
Kör sakta!
Parkera alltid bilen med bagagen mot skogen.

Träningsplaner (Appellplan och agilityplan)
-

Grindarna ska alltid vara stängda och haspade, de får inte ställas upp.
Lyset på plan tänds på knappen över postlådan vid entrédörren till stugan.
Träning sker ca 15m från stegen så att denna kan användas i träning av
samtliga grupper.
Skotträning kan förekomma på tisdagar kl 18:45 – 19:15
När du använder hopphindren plockar du tillbaka alla brädor på hindret
igen och ställer in det under taket. Detta för att förhindra onödigt slitage.
Lånar du apportbockar, koner, hinder etc. från klubbstugan eller förrådet
så ska du ställa tillbaka allt där du tog det.
Använder du agilityplanen se till att återställa banan efter dig och lägg upp
ribborna på hopphindren. Är banan under vinterförvaring så skall alla
hinder ställas tillbaka på sin plats där de togs. Gräsklippning förekommer
och har förtur till planen.
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Klubbstugan
-

Den som låser upp stugan ansvara för att sista man har nyckel och kan
låsa.
Kursare och instruktörer får ta med sig sina hundar in i klubbstugan
under teoritimmar.
Städning sker 1 gång/ vecka. Städutrustning finns i skåpet inne vid
toaletten. All hjälp välkomnas, så vår fina stuga hålls så ren som möjligt.
Tomburkar slängs vid bardisken på uppmärkt plats.
Självbetjäning råder vid kafeterian, prislista finns vid bardisken. Betalning
sker via swish eller kontanter.
Rökning sker på anvisad plats vid parkeringen. Inga fimpas eller snus på
marken.
Siste man på plats släcker alla lampor, sänker värmen till 17 grader,
tömmer soporna, larmar och låser.

