
DCH-Thyholm                                                          

 

Lidt info ang. hundetræning på Dch-Thyholms træningsplads. 

 

• Når du kommer første gang skal du medbringe vaccinationsattest og forsikringspolice (kun 

ansvar nødvendig), dette er nødvendigt for indmeldelse i klubben. 

• Betalingen omfatter 12 træningsgange på hvalpeholdet. Inkluderet i prisen er mulighed for 

at fortsætte på et andet hold året ud. 

• Ingen, eller kun ca. ¼ af hundens normale madration før træning, da det letter indlæring via 

godbidder når hunden ikke er mæt. 

• Medbring hunden i et almindeligt halsbånd eller sele, og line, ikke flexline, men gerne en 

træningsline på ca. 2m.  

• Tag Høm-Høm-poser med, vi samler altid op. 

• Små, ekstra lækre godbidder som let kan glide ned og mange af dem, f.eks. pølser skåret i 

skiver (små hunde måske i ¼ skiver), de skal være lækre, men hurtige ☺ 

• Husk noget legetøj, gerne bold, tov eller klud til at lege med, det er meget vigtigt hunden 

lærer at lege. 

• Påklædning efter vejret, og med store lommer. (til godbidder/legetøj) Ha’ tøj på som godt 

må komme i kontakt med græsset - vi træner stort set i al slags vejr. 

• Kom i god tid, så der er tid til at lufte hunden før træningen påbegyndes, der luftes hunde 

langs tilkørselsvejen. 

• Husk! kom med en stor portion tålmodighed og positiv indstilling og lærevillighed, det 

gavner din hund bedst hvis hverken du eller hunden er stresset.  

 
 

Husk framelding til Træneren hvis man bliver forhindret i at komme til en 

træningstime, husk træneren arbejder ulønnet for dig! 
 

Se evt. http://www.dch-thyholm.dk  

eller Dch-Danmarks hjemmeside http://www.dch-danmark.dk 

 

Vi er også at finde på Facebook.  

Vores officielle facebookside: https://www.facebook.com/dchthyholm7790/ 

Dch-thyholm medlemside: https://www.facebook.com/groups/56294245805/ 

 

Hvis der skulle være spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller skrive. 

 

Med venlig Hilsen 

 

Træningslederformand, Hundekonsulent og Agilitytræner 

Leo Skibbild Jepsen 
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