PM til Lure Coursing træning
Velkommen til Lure Coursing træning i Jylland
Denne PM (praktiske Meddelelser) er til dig der skal til Lure Coursing træning med din hund.
Formålet er, at du skal vide hvad du kan forvente dig, og hvad vi forventer af dig.
Husk at se reglerne for lurecoursing på www.myndeklubben.dk
Et godt råd:
•

•
•

Sæt hele dagen af. Som du kan se på løbslisten på dagen, er der mange løb, og det kommer til at
tage tid. Rust dig med tålmodighed, nyd ikke kun din egen hunds løb, men også de andre hunde, og
samværet med de andre mynde ejere.
Der bliver ikke foretaget ændringer i løbslisten, med mindre det er nødvendigt for hele
arrangementet.
Hvor gerne vi end vil undgå det, så kan der forekomme fejl på maskinen – og det kan give vente tid,
så sæt hele dagen af, så undgår du stress og utålmodighed.

Når du ankommer:
•
•
•
•
•

Henvend dig i sekretariatet så din hund kan blive indskrevet, og betal for din hunds løb.
Du bliver vældig populær hvis du har lige penge med
Hvis du ikke bliver indskrevet, kommer din hund ikke til at løbe.
Du skal selv holde øje med hvornår det er din hunds tur. Vi prøver at kalde ud til løbene, men
ansvaret for at din hund stiller til start, er dit.
Vi kan ikke garantere, at du får et nyt løb, hvis du ikke møder frem til tiden. Vi vil forsøge at give dig
et erstatningsløb, efter de programsatte løb er afviklet.

Myndeklubben er rent frivilligt arbejde:
•
•
•
•

Trænings løb, (som alle andre aktiviteter i Myndeklubben), kan kun lade sig gøre, fordi alle hjælpere
arbejder gratis.
Hare fører, hare påsætter, løbs udkalder, sekretariats medhjælper, ATV fører, starter, er alle
ulønnede frivillige, og en forudsætning for at vi overhovedet kan lave Loure Coursing.
Overvej om ikke det var noget for dig at hjælpe til, og giv besked til løbslederen på dagen, om hvad
du godt vil hjælpe med til næste gang.
Vi sørger for at du får grundig instruktion

Du betaler kun for selve løbet
Til de fleste løbsdage vil der være kaffe og kage. Det er ikke noget du betaler for – det er medlemmer af
klubben der tager det med gratis. – tænk på, om ikke det snart er din tur.
Vi betaler ikke leje for lån af de jorde vi løber på (nogen steder betaler vi dog et symbolsk beløb for
anvendelse af toiletter mm). Det er flinke mennesker / samarbejdende hundeklubber, der stiller deres
jorde gratis til rådighed for os.
•
•
•

Tag hensyn når du parkerer.
Tag hensyn når du lufter din hund
Ryd op efter dig, og tag selv dit affald med når du kører.

Rigtig god fornøjelse!

