
A.T. Hundetræning 
 

Kalender Unghunde 041020  
Bjæverskov 2020 
1 Søndag  4. oktober 12:00-13:00 Træning 
2 Søndag 18. oktober 11:30 – 12:30 Træning 
3 Tirsdag 27. oktober Bytur 18:00 - ca. 20:00 i Ringsted foran rådhuset v. 

stenene 
4 Søndag 1. november 11:30 – 12:30 Træning 
5 Søndag 8. november 11:30 – 12:30 Træning 
6 Søndag 22. november 11:45 – 13:00 Afslutning 
 Reserve datoer: 28/11 + 29/11 + 

5/12 + 6/12 + 
12/12 

Disse datoer tages i brug ved evt. aflysninger. Ved 
tilmelding accepteres disse datoer på lige fod med de andre. 
Jeg kan dog ikke garantere den samme tid. 

    Med forbehold for ændringer. 
Tilmelding er økonomisk bindende. 

 
Instruktør:  Anita – Tlf.: 28 74 03 28 
E-mail: info@athund.dk 

             @athund.dk 
 

 
Gode råd i forbindelse med træning: 
 

• Husk medbring forsikrings og vaccinations papirer 1. træningsgang. 
• Medbring “lækre” godbidder, som hunden vil gøre ALT for at få. De skal ikke være for 

store, men gerne lidt bløde i det, og nemme at spise, så hunden hurtig er ”klar” til den næste. 
• Giv ikke hunden mad lige inden I skal til træning – den ”arbejder” bedre, når den er lidt 

sulten. 
• Medbring et tæppe eller måtte til hunden. 
• Brug en ”normal” line (ikke flexi-line). 
• Husk at medbringe vand og skål. 
• Medbring poser, hvis hunden nu ikke kan ”holde sig” under træningen. 
• Påklædning efter vejret. Dette gælder både hund og ejer.  
• Kom i god tid, så hunden når at falde lidt til ro inden træningen starter. 
• Husk at melde afbud, hvis I bliver forhindret. SMS/mail er helt ok. 

 
Da vi træner på en kommunal plads, er det vigtigt, at man tager hensyn til andre i Byparken, og at I 
samler op efter hunden og tager al affald med jer. 
 

Vel mødt og på gensyn. 
 
Anita Trampedach 
Tlf: 28 74 03 28 
E-mail: info@athund.dk 
Web: http://www.athund.dk 
MobilePay: 50939 
 
 



A.T. Hundetræning 
 

 
 

 
Træningen foregår i Byparken, v/Nyvej, 4632 Bjæverskov. 
https://goo.gl/maps/QFZHB546LCXdD78r9 
 

 
OBS: Kør ind på Nyvej via skovbovej. 


