Retningslinjer for DcH Holstebro
DcH er for alle – hunde og mennesker, unge og ældre.
Vi tilbyder råd og vejledning, så du kan få en lydig, velfungerende og glad hund.
Hos os er der både mulighed for træning med din hund for hyggens skyld og for at træne på
konkurrenceplan.
For os er det sociale samvær også vigtigt, derfor er der altid mulighed for at købe en kop kaffe
mm. i klubhuset.
Generelle retningslinjer
De generelle retningslinjer afspejler DcH Holstebros holdning til, hvordan man træner bedst
muligt med sin hund, så man kan få en lydig, velfungerende og glad hund. Vi træner via
positiv forstærkning, hvilket betyder, at vi roser og belønner hunden, når den gør, hvad vi
siger.
1. Der er syv nøgleord, som vi sætter fokus på i træningen med vores hunde:
De 4 K’er: Kærlighed, kontakt, konsekvens og krav
De 3 S’er: Samvær, samarbejde og socialisering
2. Vi træner forskellige hunde forskelligt – vi tilpasser træningen til den enkelte hund og
hundefører.
3. Fysisk afstraffelse af hunde tolereres under ingen omstændigheder og kan føre til
bortvisning.
4. Alle hundeførere der starter i DcH Holstebro skal informeres om klubbens retningslinjer.
Retningslinjer skal deles ud.
Regler for færdsel på træningspladsen og i klubhuset
Formålet med reglerne er, at det skal være godt at færdes på træningspladsen og i klubhuset
og at det derfor forventes at der tages hensyn til andre hunde og hundeførere.
1. Biler parkeres på den anviste parkeringsplads ved træningspladsen.
2. Hundeførere skal kunne fremvise en vaccinationsattest og en kvittering på betalt
forsikring, før hunden kan starte til træning.
3. Udvis respekt for andre hunde og hundeførere. Der skal være plads til alle på
træningspladsen.
- Stå IKKE samlet ved indgangen til træningspladsen før eller efter træning.
- Ved passage tværs over pladsen holdes afstand til hunde, der er i gang med at træne.
- Lad ikke hunden hilse på en anden hund uden at spørge ejeren først.
4. Vis generelt hensyn over for andre hundeførere. Alle hunde har brug for et personligt
rum. Hold god afstand på 3-4 meter.
5. Alle andre steder end luftepladsen skal du samle op efter din hund. Poserne skal smides i
de dertil indrettede skraldespande placeret rundt på pladsen.
6. Hunde skal altid være i snor på DcH’s arealer, med mindre træneren har sagt andet.
7. Af hensyn til din hunds sikkerhed bør du træne med glatte liner, dvs. at der ikke må være
øjer på din træningsline.

8. Tæver i løbetid

- Kontakt din træner og fortæl, at din tæve er i løbetid.

- Kan træningen flyttes væk fra træningspladsen, er tæven velkommen til træning.

- Ved agilitytræning for agilityhold er det tilladt at medbringe løbske tæver under følgende
forudsætninger:
 Hunden skal bære synligt rødt bånd på linen.
 Hundeføreren skal ved ankomst gå uden om træningspladsen og direkte ind på
agilitytræningspladsen.
 Hunden skal være under førers kontrol, mens den løber/træner på forhindringer uden line.
 Hunden skal føres i line, når den ikke løber/træner på forhindringer (som anført i punkt 6).
9. Hvis din hund er utilpas, kontakt da din dyrlæge og få her at vide, hvordan du forholder
dig. Hvis der er risiko for, at din hund smitter andre hunde eller ved tvivl, kontakt da din
træner. Hvis din hund eksempelvis får kennelhoste, må hunden ikke komme på
træningspladsen i en periode på tre uger.
10. Der må ikke være hunde i klubhuset.
11. Der må ikke ryges i klubhuset.
12. DcH Holstebro har specielle regler for muskelhunde.
Regler for muskelhunde
Formålet med reglerne er at kunne tilbyde kvalificeret træning til alle hunde og
hundeførere og samtidig sikre, at alle føler sig velkomne og trygge på træningspladsen.
Retningslinjerne for muskelhunde gælder i øvrigt også andre hunde på træningspladsen,
hvor træneren vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Med muskelhunde menes: Amerikansk Bulldog, Amerikanske Staffordshire Terrier
(Amstaff, Engelsk Staffordshire Bull Terrier, Cane Corso Italiano og Engelsk Bulldogg 1.
(vedr. definition af muskelhunde se også notat).
1. Alle hundeførere der starter i DcH Holstebro skal have information om
muskelhunde.
2. Hundeførere med muskelhunde skal kunne fremvise en DKK stambog.
3. Muskelhunde holdes altid i snor på træningspladsen efter en alder på 15 uger.
4. Frikvarter efter at muskelhunden er blevet 15 uger må kun ske i små grupper med
2-3 hunde.
5. Der må maksimalt være to muskelhunde på hvert hold. Dog kun én hanhund. Der
må ikke være kuldsøskende på et hold.
6. Muskelhunde tilbydes ikke deltagelse på agilityhold.
7. DcH Holstebro tilbyder muskelhunde træning i lydighed på konkurrenceplan.
- Ved deltagelse i DcH Holstebros konkurrencer vil muskelhunde deltage i
tidsrummet mellem andre hunde og løbske tæver (der skal tages hensyn til dette i
konkurrenceplanlægningen og der skal informeres på konkurrencedagen om, at
andre hundeførere skal tage hensyn til muskelhundeførerne).
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Definitionen af muskelhunde er foretaget af hovedbestyrelsen i DcH.
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