Info vedr. BASIS 1.
Herunder har vi samlet svar på de spørgsmål, som hvalpeejere typisk stiller os.
Forhåbentlig kan du finde svar på dine spørgsmål – ellers er du velkommen til at
kontakte os.
Kontaktoplysninger

Spørgsmål og tilmelding til pladser eller reservationslisten skal altid ske til Tina Krüger,
mail: mail@nordjyskhundetraening.dk.

Tilmelding

Hvis der er hold på træningsplanen med ledige pladser, tilmelder man sig ved henvendelse
til Tina Krüger.
Hvis der ikke er ledige pladser i udbud, kan man i første omgang skrives på
reservationslisten (også henvendelse til Tina Krüger). Hermed har man forhåndsreserveret
en plads på hold. Det er gratis og uforpligtende at stå på reservationslisten. Der skrives
ikke flere på listen, end vi forventer at kunne oprette plads til, og man får oplyst, hvornår
man kan forvente at få tilbudt en plads.
Ca. 3 uger før træningsstart sendes træningstilbud pr. mail til dem, der står øverst på
reservationslisten. Herefter giver man melding tilbage, om man ønsker en plads på holdet
eller ej. Der oprettes løbende hold i f.t. behovet og vores instruktør-ressourcer.

Træningssteder

Træningen foregår på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
Bytur foregår i Nørresundby.

Stam-oplysninger

Ved tilmelding til reservationslisten bedes oplyst ejers navn og kontaktoplysninger (inkl.
tlf.nr.) samt hundens race og alder. På intromødet udleveres stamkort, hvor yderligere
oplysninger på hund og ejer noteres.
OBS! Vi oplever oftere og oftere, at folk mener ikke at have modtaget mail fra os. Det viser
sig i de fleste tilfælde, at vores mail er gået i spamfiltret. Husk derfor at tjekke din
spambakke!!!!

Kursusforløb og
indhold

Et BASIS 1-kursus starter med et intromøde (uden hund). Herefter følger 6 gange træning
på træningspladsen + 1 bytur.
BASIS 1-kurset har fokus på kontakt og samarbejde mellem hund og fører, socialisering og
miljøtræning, start på lydighedsøvelser og evt. apportering.
Desuden vil der løbende være masser af informationer om opdragelse, sundhed/pleje,
udviklingsfaser og meget mere. Alle træningsprogrammer i Nordjysk Hundetræning er
baseret på positive metoder, hvilket vi også forventer af vores kursister.
BASIS 1-kurset er grundkursus for alle hunde – uanset formålet med træningen.
Efter hver lektion sender instruktøren på mail en kort opsummering af lektionen samt et par
nyttige artikler. På den måde kan man følge med i træningen, selvom man evt. skulle være
forhindret i at deltage i en træning. Husk at give besked, hvis du skifter mailadresse, så du
får alle de gode og nyttige informationer.

Holdets
sammensætning

Der er 10 pladser på et BASIS 1-hold – og 1 instruktør pr. hold.
Holdene sammensættes tilfældigt og i den rækkefølge, som hundene bliver tilmeldt. Typisk
består holdet af hunde af forskellige racer og aldre samt af førere med forskellige
træningsformål (familie, jagt, konkurrence osv.). Det er meget ofte en blandet og alsidig
flok, og vi oplever det som en berigende og udviklende oplevelse for både hundene og
deres ejere.

Alder

BASIS 1-kurset er som udgangspunkt målrettet helt unge og mellemstore hvalpe, men
også ældre hunde, som skal gå til træning for første gang, kan starte her. Det gælder dog
altid, at hvalpen/hunden skal have boet hos sin nye familie i minimum 1 uge, før den starter
til træning.

Pris

Et helt kursusforløb (8 gange) koster 240 kr. for medlemmer – 290 kr. for ikke-medlemmer.
Medlemskab koster 50 kr. pr. kalenderår. Kursusplanen kan af og til være forkortet p.g.a.
ferietid og lign. Prisen er da tilsvarende nedsat.
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Betaling

Skal ske senest 3. træningsgang. Der kan afregnes kontant på træningspladsen (der gives
kvittering) eller via netbank på konto: 9245 4572854421 – HUSK! at oplyse, hvad beløbet
vedrører, så kassereren kan identificere din indbetaling.
MobilePay kan kun benyttes til indkøb af diverse hundeting – ikke til betaling af
medlemskab og træning.

Medlemskab

Medlemskab koster 50 kr. pr. kalenderår – uanset tidspunkt for oprettelsen. Der kræves
ikke medlemskab for at deltage i træning og andre aktiviteter, men der gives medlemsrabat
i mange henseender (f.eks. træning, Aktivitetsudvalgets arrangementer, indkøbsaftaler), så
det kan altid betale sig at være medlem.

Afbud / aflysning af
træning

I meget sjældne tilfælde kan vi være nødsaget til at aflyse en træning – f.eks. p.g.a. vejret
eller instruktørens sygdom. I sådanne tilfælde sender instruktøren SMS til holdets
deltagere, så husk at give besked, hvis du skifter tlf.nummer.
Hvis du er forhindret i at komme til træning, er det vigtigt, at du melder afbud til
instruktøren, så han/hun kan forberede sig optimalt til træningen.

Hvalpeleg

Hver lektion afsluttes med 5-10 minutters hvalpeleg – det er frivilligt, om man ønsker at
deltage. Legen styres og organiseres af instruktøren, som sammensætter 2-3 hvalpe i en
legegruppe ud fra en vurdering på, at legen kan blive positiv og konstruktiv for alle. Vi
forbeholder os dog ret til at aflyse hvalpeleg, såfremt vi ikke finder det sikkerhedsmæssigt
forsvarligt i f.t. træningspladsens køer og tilhørende elhegn. Dette vurderes fra gang til
gang af instruktøren. Af hensyn til hvalpenes sikkerhed skal halsbånd/sele altid
afmonteres, såfremt man ønsker at deltage i leg.

En eller flere førere

Til intromødet er hele familien velkommen. Mødet varer ca. 1 ½ time, og større børn kan
sagtens få glæde af informationerne.
Til selve træningen er det vigtigt, at der kun er én person, der fører hunden – denne person
skal være min. 15 år. Hvis man ønsker at skiftes til at føre hunden, er det op til én selv.
Evt. tilskuere er velkomne – dog bør de stå lidt væk fra holdet, således at de ikke forstyrrer
deres egen hunds kontakt til fører eller medkursisterne. Afstanden skal dog ikke være
større, end at man stadig kan følge med i, hvad der siges og gøres.

Vaccination

Vi kontrollerer ikke din hunds vaccinationer, men anbefaler at man hele hundens levetid
sørger for, at den er behørigt vaccineret. Forhør dig hos en eller flere dyrlæger om, hvilket
vaccinationsprogram de anbefaler.
Hvalpe behøver ikke at være færdigvaccinerede før træningsstart. Hvis man overholder
vaccinationsprogrammet, er den dækket ind hele tiden.

Forsikring

Forsikring af hunden påhviler alene ejeren og kontrolleres ikke af foreningen.
Hvis en hund forårsager skade på person/anden hund, påhviler erstatningspligten
ejer/fører af den skadevoldende hund. Heldigvis er det meget, meget sjældent, at der sker
skader/uheld til træning, men det kan blive en meget dyr affære, hvis ejeren ikke har styr
på sin hundeforsikring!
I Danmark forpligter gældende lovgivning alle hundeejere til at tegne en ansvarsforsikring
for deres hund/e. Efterhånden er mange forsikringsselskaber også begyndt at kræve
tegning af en udvidet ansvarsforsikring for dækning af evt. skader i f.m. træning. Undersøg
selv, hvordan dit forsikringsselskab forholder sig, så du er sikker på, at din hund er
behørigt forsikret.

Træningspladsen

Træningen foregår som udgangspunkt på træningspladsen, Aalborg Hundecenter,
Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

Litteratur

Bøger, vi kan anbefale:



Irene H. Jarnved:
”Helhjertet hundetræning” – træn din hund med forståelse
”Fra hvalp til hund”

Begge letlæselige og forståelige med anvisninger på øvelser og praktisk håndtering af de
forskellige udviklingsfaser.
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