
                 UNG MED HUND       

                                   Föranmälan via SMS-grupp inför varje träningstillfälle.   

    HÖSTEN 2021   

                            
Vecka 

Datum,  dag och tid Uppgift   (förändringar i schemat kan förekomma) 

V36 Söndag 12 september Förbereda start av mini tävling med hund i löpbana 

v.37 Måndag 13 september kl 18.30 Mini-dogathlon löpbana (klubben) 

v.38 Måndag 20 september kl 18.30 Grunder för lydnad, agility, rally mm (klubben) 

v. 39 Måndag 27 september kl.18.30 Grunder för lydnad, agility, rally mm (klubben) 

v.40 Måndag 4 oktober kl.18.30 Förberedelse för Halloween + inkallning (klubben) 

v.41 Söndag 17 oktober kl.10-13 Grunder för lydnad, agility, rally mm  (ridhuset) 

v.42 Måndag 18 oktober kl.18.30 Förberedelse för Halloween + inkallning (klubben) 

 v.43 Söndag 31 oktober kl. 14.00 HALLOWEEN PARAD 

v.44 Söndag 7 november kl.10-13  Grunder för lydnad, agility, rally mm  (ridhuset) 

v.45 Måndag 8 november kl.18.30 Förberedelser för Tåget + Inkallning (klubbhuset) 

V46  Måndag 15 november kl.18.30 Grunder för lydnad, agility, rally mm (ridhuset) 

v.47 Måndag 22 november 18.30 Förberedelser för Tåget (klubben) 

v.48 Måndag 29 november kl. 18.30 Förberedelser för Tåget (klubben) 

v.49 Söndag 12 decemberkl.10-13 LUCIA & TOMTE TÅG (Ridhuset) 

v.50 Söndag 19 december kl 10-13 Grunder för lydnad, agility, rally mm (ridhuset) 

v.51- v.3 VINTER UPPEHÅLL  INGEN TRÄNING 

 

 INOMHUSLOKAL – VINTER 

Under vintern kommer Ung med hund tillsammans med andra träningsgrupper att hyra en lokal för 
gemensam träning. Föranmälan för deltagande och bindande betalning via formulär på hemsidan, under 
Ung med hund. Vi kommer då att byta träningsdag och tid.   Vi delar på lokalhyran och förbetalning gäller 
för alla gångerna. 

 

Regler och restriktioner, se nästa sida 

 

 

 



                 UNG MED HUND       

                                   Föranmälan via SMS-grupp inför varje träningstillfälle.   

Klubb-regler Pandemi - restriktioner 

• Plocka upp efter hunden om 
det sker en olycka i området. 

• Vi hjälps åt att hålla rent och 
snyggt 

• Vi hjälps åt att plocka fram och 
plocka bort material 

• Alla hundar är vaccinerade och 
friska 

• Vi är snälla emot varandra och 
hjälper varandra.  

• Gäller ungdomar mellan 7-20 år   
• Vi håller avstånd mellan varandra. 
• Max 10 deltagare exkl coacher på våra träffar.(kan 

ändras efter folkhälsomyndighetens 
rekommendationer)  

• Föräldrarna får vara köket eller lämna/hämta. 
• Vi har tillgång till toalett och handtvätt 
• Handsprit vid ingången i klubbstugan/lokalen 
• Vi lånar inte varandras träningsredskap (se material 

lista på hemsidan- Ung med hund) 
• Vid ohälsa hos förare eller hund (feber, slöhet, hosa, 

snuva, diarré mm) stannar man hemma. 

 


