Når du starter til træning, er der et par praktiske ting, du skal huske:
1. Hav praktisk tøj på. Dvs. ingen lange frakke og høje hæle. Du skal kunne bevæge dig frit uden
at tøjet kommer i vejen for hunden.
2. Husk poser til hundens efterladenskaber. Du skal altid samle op efter din hund. Der står
skraldestativer på pladsen.
3. Brug en god lang line. Helst en dobbelt line med karabinhage. Gerne 2 m. Flex liner er ikke
tilladt til træning.
4. Kvælerhalsbånd er ikke tilladt.
5. Husk MASSER af godbidder til belønning. Helst to slags – den ene kan være hundens mad eller
anden tør godbid, den anden skal være superlækkert – det kan f.eks. være pølser, kogt lever,
skinke eller lign madrester der er skåret ud i 3 mm stykker.
6. De fleste hunde har bedst af at være lidt sultne, når de kommer til træning. Så lad evt. vær
med at fodre hunden inden. Men der er enkelte hunde, der ikke kan koncentrere sig, hvis der
er FOR sultne. Så prøv dig frem for at se hvad der virker bedst for din hund.
7. Du har selv ansvaret for din hund på træningspladsen. Så hold øje med den.
8. Vær opmærksom på at det IKKE er tilladt at lade sin hund løbe løs på pladsen! (Trænere
undtaget da deres hunde, skal ligge inaktive hen længe, når træningen går i gang)
9. Du må godt træne med din løbske tæve, hvis du selv kan styre det. Men husk at sige det til
din træner, når du kommer. Og sørg for at have hende under opsyn hele tiden!
10. Sørg for at møde til tiden! Kommer du for sent kan din træner bede dig vente til der er pause,
så du ikke forstyrrer.
11. Husk vand til dig selv og din hund, da vi ikke rigtig har mulighed for at tappe vand på pladsen.
12. Er der en periode du ikke kommer, må du meget gerne give din træner besked.
13. Klubben giver kaffe og te i pausen mellem holdene – så bliv gerne og få en sludder. Din hund
har godt af at lære at forholde sig roligt, mens den venter.

