
 
Praktiske oplysninger

Kreds 30’s hjemmeside www.kreds30.dk er altid opdateret med følgende oplysninger:

•	 Navne	på	bestyrelse,	trænere,	figuranter	og	udvalgsmedlemmer
• Oplysninger om kommende arrangementer 
• Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger osv.

Herudover	har	vi	en	Facebook	gruppe,	som	hedder	Kreds	30.	Her	finder	du	også	nyheder,	billeder	
fra træning/arrangementer, information, begivenheder og meget andet. 

VELKOMMEN TIL 
KREDS 30 GREVE

Dette er en introduktion til, hvad vi står for i Kreds 30
og hvad vi kan tilbyde dig i dit arbejde med din

hund, uanset om den er hvalp eller voksen,
og uanset om du har ambitioner om at skulle til DM, 

avlskåring eller du vil bruge kredsen til at lære
spændende mennesker at kende og i øvrigt hygge dig 

med din hund på familieholdet.

I øvrigt udelukker det ene jo ikke det andet…
 

Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 30 Greve

Trafikvejen 3 - 2670 Greve
www.kreds30.dk



Introduktion til Kreds 30
Kreds	30	er	en	del	af	Schæferhundeklubben	for	Danmark,	som	er	en	specialklub	under	DKK.

Hver	kreds	har	en	ulønnet	bestyrelse,	der	træffer	beslutninger	om	den	daglige	drift	og	forhold,	der	
vedrører træning og arrangementer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvorefter 
bestyrelsen	kan	nedsætte	forskellige	udvalg	til	specielle	opgaver.	I	vores	kreds	har	vi	følgende	
udvalg:

Brugshundeudvalg	(BHU)
Køkkenudvalg
Pladsudvalg

Hvem kommer i Kreds 30
Alle,	der	vil	træne	hund,	og	som	vil	overholde	kredsens	gælden-
de	bestemmelser	og	ordensregler	for	brug	af	pladsen,	er	meget	
velkomne i Kreds 30.

Det	eneste	specielle	ved	de	mennesker,	der	træner	i	kredsen	er,	at	de	har	en	hund.	Og	hvem,	der	
er beskæftiget med hvad i deres private virke kan være lidt svært at gætte sig til, når alle mand på 
holdet	er	iført	store	vinterstøvler	og	er	smurt	ind	i	mudder	op	til	hætten	på	træningstøjet,	men	der	
som regel både medlemmer, der ikke har arbejde, og nogen, som har alt for meget, nogen med en 
lang	uddannelse	og	nogen	uden.		Nogen	med	rustne	biler	og	nogen	med	nye.
Vi	er	kort	sagt	meget	forskellige,	men	vores	lyst	til	at	træne	med	hunde	og	hjælpe	hinanden	til	
træningen	og	støtte	hinanden	til	prøver		gør,	at	vi	fungerer	godt	selv	om	vores	baggrunde	er	vidt	
forskellige. 

Økonomi
Alle	trænere,	figuranter,	bestyrelses-	og	udvalgsmedlemmer	i	kredsen	arbejder	frivilligt	og	ulønnet.	

Alle vores aktiviteter er derfor baseret på, at medlemmerne 
fordeler	det	arbejde,	der	skal	til	for	at	få	tingene	til	at	funge-
re mellem sig, så alle i større eller mindre omfang kommer 
til at gøre en lille indsats med praktiske opgaver. Vi har 
desværre ikke råd til at ansætte køkkenpersonale, gartnere 
og håndværkere i noget nævneværdigt omfang.

Kredsens indtægter stammer fra de træningsgebyrer, som de 
trænende medlemmer betaler, når de melder sig på et hold 
eller	tegner	årskort.	Desuden	får	vi	tilskud	pr.	medlem	fra	
Schæferhundeklubben	for	Danmark.	
 
Træningen i Kreds 30
Træningstilbuddene	i	kredsen	er	tilrettelagt	efter	det	prøveprogram,	som	brugshunde	bedømmes	
efter,	dvs.	vi	træner	spor,	lydighed	og	forsvarsarbejde.	Desuden	kan	man	træne	på	familieholdet,	
hvor træningen ikke er rettet mod prøver.
Hvis	man	er	interesseret	i	udstillinger	og	avlskåring	tilbydes	ringtræning	og	rådgivning	i	flere	af	
vore nabokredse. Vi er gerne behjælpelige med henvisning og kontakt hertil.  

Træningen	finder	sted	på	mange	niveauer	efter	hundenes	alder,	evner	
og	hundeførernes	ditto.

Der	er	træningstilbud	fra	hundene	er	hvalpe	til	de	eventuelt	føres	til	
DM.	Træningen	foregår	på	hold	under	ledelse	af	én	eller	flere	træne-
re.	Trænerne	udstikker	de	generelle	retningslinier	for	holdene,	men	
der	tages	store	individuelle	hensyn	til	den	enkeltes	behov	og	niveau.

Nogle	trænere	har	gennemgået	en	flerårig	uddannelse,	mens	andre	
har	stor	erfaring	med	egne	hunde,	og	der	er	løbende	“trænerføl”	
under	uddannelse.	Rekrutteringen	foregår	fra	kredsens	egne	hunde-
førere,	der	har	interesse	for	at	bruge	tid	på	uddannelse	og	træning	af	
andres	hunde.	

Ved	sportræningen	arbejdes	med	hundens	medfødte	
evne	og	drift	for	at	følge	et	trykfært.	Hunden	lærer	
at	arbejde	koncentreret	og	selvstændigt	–	og	føreren	
får	en	masse	frisk	luft.	Holdenes	sportræning	foregår	
ikke nødvendigvis på Kreds 30’s område, men som 
træning på store arealer, idrætspladser, skov, mark 
osv. 
Man	kan	sagtens	træne	flere	sammen	uden	for	kreds-
regi,	men	husk	at	spørge	lodsejeren	om	lov,	hvis	du	
vil træne på privat ejet jord.

Lydighedstræningens	mål	er	at	få	hunden	til	at	efterkom-
me	en	kommando.	Sit,	dæk	stå,	apport	osv.	Det	indlæres	
stille	og	roligt	fra	hvalpestadiet	ved	at	motivere	hunden,	
og optræne den i til stadighed at være opmærksom på sin 
fører.	Træningen	foregår	på	hold	med	flere	deltagere.	På	
den	måde	lærer	hunden	også	at	fungere	i	den	virkelige	
verden	uden	for	træningspladsen	og	kunne	se	bort	fra	
distraktioner	fra	fremmede	hunde	og	mennesker.
 
Forsvarsarbejdet	er	for	de	hunde/førere,	der	arbejder	frem	
mod	brugsprøver/kåring.	Gennem	lang	træning	lærer	hund	
og	fører	at	arbejde	primært	med	hundens	medfødte	byt-
tedrift,	og	kontrollere	den,	så	hunden	lærer	at	være	lydig,	
selvom	verdens	bedste	legetøj	står	foran	den.	Figuranter	
belastes fysisk meget i træningen, så der stilles krav til 
deltagernes	engagement.	Derfor	kræver	denne	type	træ-
ning også, at man træner spor og lydighed.
Træningen kan virke voldsom, men der er ikke nogen rej-
ste	børster,	aggressiv	snerren	eller	blottede	tænder	–	og	det	
er	lige	præcis	meningen.	Figuranterne	vurderer	løbende	
hundens	psyke	og	hundeførerens	evner,	så	de	er	sikre	på	at	
tilrette	træningen	individult	til	den	enkelte	hund,	så	ingen	
lider overlast. 


