Ordningsregler –Torslanda Öckerö
Brukshundklubb
Allmänt
Medlemmar i TÖBK förväntas följa Svenska Brukshundklubbens policyer för medlemskultur
och för hundhållning (läs mer här: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/omoss/styrdokument/; Policy för medlemskultur, Vår vän hunden).

Medlemskap
Alla som vistas på vår klubb och använder våra tränings/tävlingsplaner/materiel ska vara
medlemmar i TÖBK.

Vaccination – ID märkning
Alla hundar som vistas på klubben ska vara vaccinerade enligt SKK:s rekommendationer
enligt följande




Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.
Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och
därefter får den senast utförda vaccinationeninte vara utförd för mer än 4 år sedan.
Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder
ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före kursdagen.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfuensa (kennelhosta).
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination.

Löptikar
Löptikar får vistas på klubben förutom vid höglöp. Dock får ingen löptik vara på planerna de
tre närmaste dagarna före officiell tävling.

Hundar i stugan
Alla hundar är välkomna. Naturligtvis städar vi efter oss och våra hundar!

Rastning
Hundar rastas inte på planerna, utan bakom klubbstugan, eller i skogen. Rasta alltid din hund
före du går ut på planerna så undviks ”retande” dofter för andra hundar. OBS! Plocka alltid
upp efter din hund – släng i soptunnan.

Kopplad hund
Hundarna ska alltid vara kopplade; utom vid träning, tävling eller kurser där moment kräver
lös hund. Hundar ska även hållas kopplade under den tid förare plockar fram material (låt
sunt förnuft råda).
Vid tävling/träning med lös hund på annans mark, ska alltid markägare och
jakträttsinnehavare kontaktas i god tid innan planerad aktivitet. Under tiden 1 mars till 20
augusti ska hundar enligt lag (§16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150))
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I skogarna runt TÖBK:s anläggning
finns det gott om bl a rådjur och harar.
SBK har från Länsstyrelsen fått dispens att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund
under hundförbudstiden 1 mars till 20 augusti. Det följer ett ansvar hos alla klubbar och
medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär. Bland annat gäller
följande:






De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i det fastställda
programmet över sådan verksamhet (SBK Tävling).
En av Svenska Brukshundklubben särskilt auktoriserad instruktör eller behörig
träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten, vid varje enskilt tillfälle som
genomförs med stöd av detta tillstånd.
Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den
påbörjas.
Årligen ska en rapport om antal tillfällen och deltagare i verksamheten sändas till
Länsstyrelserna via SBK centralt.

Mer info finns här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispenshundforbudstiden/

Hinder och träningsredskap på träningsplanerna
Efter träning eller kurs ska träningsredskap plockas undan och ställas på sin plats. Alla brädor
ska läggas tillbaka på hindren för att undvika att de förstörs.

Träningsplanerna
Klubbens planer är INGA rasthagar.
Under kontrollerade former är lek med lösa hundar tillåtet på planerna under uppsikt av
hundägarna.
ALL form av träning har företräde till träningsplanerna.

Uppbindning av hund
Bind inte hund i koppel framför stugan eller där det kan passera andra hundar då detta kan
upplevas provocerande för andra förbigående hundar samt vara stressande för den egna
hunden.

Hund i bil
Om du lämnar kvar någon hund i bilen på vår parkering, så tänk på att det fort blir varmt i
bilen när solen står på och på vintern blir bilen fort kall.
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