Välkommen till Lidköpings Brukshundklubb!
 Alla hundar ska vara vaccinerade och ID märkta.
 Som medlem är det fritt att använda planerna till sitt eget tränande. Visa
dock alltid hänsyn för andra ekipage, tävling/prov- och
kursverksamheterna.
 Håll din hund borta från klubbområdet om den har kennelhosta,
noskvalster eller andra smittsamma åkommor.
 Hundar skall normalt vara kopplade, utom vid träning, tävling eller kurser.
 Löptikar är välkomna, träning sker endast på den främre delen av
agilityplanen.
 Ställ iordning de hinder och redskap du har använt.
 Bunden hund på avsedd uppbindningsplats bredvid klubbstugan.
 Kopplad hund är välkommen in i stugan.
 Rastning av hund sker lämpligtvis på vår rastrunda och alla som går där
och på övrig mark plockar givetvis upp efter sina hundar.
 Agilityhindren får endast användas av den som gått någon form av
agilitykurs och hunden skall vara minst 12 månader.
 Skott träning sker mellan kl 18-18.45 på måndagar.
 Lämna aldrig en hund i en bil utan tillräcklig ventilation - det kan snabbt
bli mycket hett!
 Parkering ej tillåten på vägen fram till klubben. Använd klubbområdet i
första hand, annars utmed vägen som fortsätter förbi klubben.
 Vi tänker på grannarna och kör sakta.
 Uppträd och handla med omdöme och förnuft och vi hjälps åt och tar hand
om varann!

Fråga gärna om du vill ha hjälp med något!
Alla hundar och ägare har lika värde och det är vi,
tillsammans som gör klubben!

Välkommen till Lidköpings Brukshundklubb
och vår agilityplan!
 Agilityhindren får endast användas av den som gått någon form av
agilitykurs och hunden skall vara minst 12 månader.
 Kasta inte godis i tunnlar etc -använd godisfat. Godis på marken och på
hinder stör träningen.
 Ställ tillbaka de agilityhinder du tagit fram.
 Som medlem är det fritt att använda agilityplanen till sitt eget tränande.
Visa dock alltid hänsyn för andra ekipage, tävling- och
kursverksamheterna.
 Håll din hund borta från klubbområdet om den har kennelhosta,
noskvalster eller andra smittsamma åkommor.
 Skott träning sker mellan kl 18-18.45 på måndagar.
 Rastning av hund sker lämpligtvis på vår rastrunda och alla som går där
och på övrig mark plockar givetvis upp efter sina hundar.
 Uppträd och handla med omdöme och förnuft och vi hjälps åt och tar hand
om varann!

Fråga gärna om du vill ha hjälp med något!
Alla hundar och ägare har lika värde och det är vi,
tillsammans som gör klubben!

