
 Retningslinjer for selvtræning på 
schæferhundeklubben kreds 29 
Tølløse træningsarealer. 

For på ærlig vis og i forhold til schæferhundeklubben kreds 29 Tølløse at kunne 

selvtræne på kredsens træningsarealer og derved også kunne benytte det til dagligt 

fremstillede udstyr: Skjul, spring osv. Skal nedenstående retningslinjer overholdes. 

 Der skal betales selvtræningsgebyr til kredsen for enten et halv eller for et helt år. 

(priserne fremgår på kredsens hjemmeside) Betalingerne er gældende for halv års 

perioderne 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12 og for hel års perioden et kalenderår. 1/1 – 

31/12 

 

 Selvtræning kan ikke forgå på dage og tider hvor kredsen har officielle holdtræning 

på arealerne. Disse vil fremgå af kredsens hjemmeside, men kan ændres løbende. 

  

 Selvtræning vil ikke kunne foregå på dage og tider hvor kredsen har planlagte 

arrangementer såsom prøver, skuer, udstillinger, kurser, eller andet som kredsen 

har brug for. Disse vil fremgå af kredsens hjemmeside. 

 

 Selvtræning vil ikke kunne foregå på dage og tider hvor SBH kreds 12 har lejet sig 

ind på kredsens arealer. Fredage (hele dagen) og søndage efter kl. 14.00 

 

Ovenstående retningslinjer er gældende for alle selvtrænere på kreds 

29 Tølløse arealer. 

_________________________________________________________ 

 

Nedenstående retningslinjer er ekstraordinært gældende for betalende 

selvtrænere der IKKE er medlem af kreds 29 Tølløse 

 

 Selvtræning af IKKE medlemmer vil ikke kunne foregå pr. automatik på samme 

dage og tider som eventuelle selvtrænere der er medlem af kreds 29 hvis ikke disse 

har givet accept for dette.  

Det vil sige at hvis en eventuel gruppe selvtrænere der er medlem af kreds 29 er på 

pladsen på et givent tidpunkt, og et eller flere IKKE medlem/medlemmer der ønsker 

at selvtræne kommer til pladsen efterfølgende. Kan det ikke forventes at disse vil 

kunne selvtræne i dette tidsrum uden at der er enighed med den anden gruppe om 

det. 



Kommer en eller flere selvtrænere der er medlem af kreds 29 til pladsen for at 

selvtræne, og der i forvejen forefindes en eller flere IKKE medlemmer af kreds 29 

der selvtræner. Må disse IKKE medlemmer påregne at skulle afslutte deres træning 

medmindre der kan aftales andet. Og det vil altid være IKKE medlemmerne der 

skal etablere en eventuel aftale om træning på samme tid og ikke omvendt. 

 

 ALLE betalende selvtrænere uanset medlem eller ikke medlem er forpligtet til at 

sikre sig at alle der er på pladsen i samme tidsrum har betalt for selvtræning i den 

givende periode.  

 

 ALLE betalende selvtrænere uanset medlem eller ikke medlem, er ansvarlige for at 

opkræve eventuelt gæste træningsgebyr (20 kr. pr. gang) fra eventuelle gæster der 

kunne være med til træning. Og aflevere dette gebyr til kassere eller andet 

bestyrelsesmedlem. 

(For ovenstående omkring gæstetræning kan der være lavet særaftaler, men disse 

er kun gyldige hvis hele bestyrelsen er informeret herom, og har accepteret aftalen)  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

For schæferhundeklubben kreds 29 Tølløse 

 


