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Schæferhundeklubben - Kreds 3 – Ballerup
Om Kreds 3.
Formålet med Kreds 3 er at danne en aktiv, ambitiøs og social sportshundeklub, hvor du kan træne med din hund, uanset race (muskelhunde undtaget) i
et positivt træningsmiljø, med mange kvalificerede trænere og figuranter. Vi
træner i de 3 grundelementer – A (Spor); B (Lydighed) samt C (Forsvarsarbejde) i det omfang der er figuranter til rådighed, og afholder jævnligt
prøver her i.
Praktisk information:

Formand: Jesper Byrnak
Mobil: 51 59 67 00
E-mail:
Jesper@Byrnak.dk

Næst formand: Eva K. Olsen
Mobil: 27 35 98 16
E-mail:
eko@nuevolution.com

Kasserer: Benthe Christensen
Tlf.: 44 84 61 67
E-mail:
Benthe.christensen@gmail.com

Træningsplads og klubhus:
Adresse: Kildedalsvej 5 – 2760 Måløv
Kredsens bankkonto:
Reg. nr.:1551 Konto: 3159126625
Træningstider:
Mandag:
17.45 til 18.30
18.30 til 19.15
19.15 til 22.00

Prøvehold 1
Prøvehold 2, samt Selvtræning I+II
C-træning for Prøvehold 1 + 2

Onsdag:
17.45 til 18:30
18:30 til 19:15
19.00 til 22.00

Begynder
Selvtræning I+II
C-træning Begynder samt Selvtræning I

Lørdag:
08.30 til 10.15
10.00 til 12.00
12.00 til 16.00

Agility hold
Hvalpe hold (Sporhold dog fra kl. 09.30)
Ekstra træning – Info på KR3.dk
Hjemmeside: http://www.kr3.dk
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Politihundeforeningen:
Vi deler træningspladsen med Politihundeforeningen (PH) der har pladsen
tirsdage, torsdage, Fredag i lige uge, samt søndage.
Kaffe:
Der er på træningsaftner fri adgang til kaffe, the og nogle gange også kakao.
Der kan købes Øl og vand i automaten i klubhuset.
Vand:
Da klubben ikke har adgang til rindende vand, skal man især i
sommerperioden huske at have frisk vand med til sin hund. Det bliver ofte
varmt i bilerne, så husk at forebygge hedeslag ved at åbne bagsmæk og/eller
vinduerne. Vi opfordre til at man selv holder øje med de vand dunke der står i
klubhuset, og tager disse med hjem så de bliver fyldt, så vi altid har vand til
køkkenet.
Oversigtsbillede:

Hjemmeside: http://www.kr3.dk
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Toiletforhold:
Toilettet befinder sig for enden af Klubhuset (markeret med orange). Det er et
tørkloset uden rindende vand, så det er en god ide at have nogle vådservietter
eller andet med, hvis nøden melder sig.
P-pladsen:
Da vi er mange der træner skal der på P-pladsen udvises behørig omhu, når
der parkeres. Parker så tæt det er muligt, uden dog at forhindre at
sidemanden kan åbne sin dør ☺. Biler m. trailer parkeres så vidt muligt på
langs ved skrænt imod vej.
Hundeluftningsareal:
Det er selvfølgelig tilladt at lufte hund på kredsens arealer, i det på billedet
angivne område langs vejen, samt langs flyvepladsens start- og landingsbane.
Området er markeret med brunt på billedet. Husk der skal opsamles
efterladenskaber, der kan smides i skraldespandene, der er placeret ved PH´s
klubhus.
Nabo område ved Kildedal Event:
Al luftning på ”vandværket” ved Kildedal Event skal ske med omtanke, og er
ikke tilladt, når der er et ”event” under afvikling. Der SKAL selvfølgelig samles
op, så vi kan opretholde det gode naboskab med Kildedal Event.
”Flyverne” - Overflyvning med sportsfly:
Det sker ofte at flyveklubben overflyver vores træningsbane – dette sker i
forbindelse med starter og landinger. Udvis den fornødne agtpågivenhed når
du færdes til og fra vores arealer, specielt på vejstykket mellem kredsens
træningsbane og fly-klubbens areal – her er sportsflyene meget tæt på jorden,
og dette kan give anledning til sammenstød. På træningspladsen skal du også
være opmærksom på din hunds reaktion, når flyene kommer tæt ind over.
Træning:
Da vi specielt om mandagen er mange der gerne vil træne, skal holdene
overholdes, således at vi undgår ”trængsel” på banen. Vi træner på langs af
banen, for at så mange som muligt kan træne uforstyrret.
Kredsens hjemmeside:
Kig altid på kredsens hjemmeside, der forsøges holdt opdateret med alt
væsentlig information - herunder prøver, klub arrangementer samt ændringer i
træningsforhold el. tider, og mange andre spændende ting.
Kreds hjemmesiden nås fra dette link: http://www.kr3.dk
Kredsen opretholder 2 Facebook grupper som man kan ansøge om
medlemskab i – ”Kreds 3 Ballerup” og ”Kreds 3 Ballerup – Sporhunden”.
Venlig Hilsen Bestyrelsen, og god træning i Kreds 3
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