Bruksgruppen är en TRÄNINGSGRUPP för medlemmar i
Torsås Bk.
Vi träffas på fredagar vid 17-tiden och hjälps åt med träningen i
BRUKSLYDNAD. Det kan även förekomma skott vid
träningstillfällen om så önskas av medlemmarna. (Det kan vara
så att någon vill ha hjälp med den vanliga lydnaden inför en
tävling och då går det bra om man ger en hint om det.)
Klubbens plan är öppen för oss, som vill träna brukslydnad,
fredag em/kväll om ingen förutbestämd klubbaktivitet har bokat
planen - det kan gälla tävling, inhyrd instruktör/föreläsare e.d.
Då flyttar vi på oss!
Vi samlas innan träningen börjar och diskuterar vad var och en
vill ha ut av sin träning för just det tillfället samt bestämmer
startordning. Det är mycket viktigt att vi hjälper varandra! Gruppen är
löst sammansatt – men vi förutsätter att det är bruks man vill träna för
att förbereda sig inför framtida tävling. Man behöver alltså inte vara
färdigt tävlingsekipage! Även unga, omogna hundar är välkomna.
På FB-sidan kan vi meddela ändrade tider, särskilda önskemål för
träning och annat som är relevant för brukslydnadsträning.
Den som vill vara med i gruppen bör också aktivt delta i träningen både den egna och de övriga medlemmarnas. Det är på så vis vi
kommer framåt mot målet.
OBS! att detta inte är en allmän/öppen träning som den vi har på
klubben på onsdagar utan vi arbetar med ett ekipage åt gången.
Vi stänger givetvis inte planen för andra som vill komma och träna
sin hund, men då ber vi om att man tar hänsyn till oss och försöker
hålla sig litet åt sidan och helst inte ägnar sig åt agility, bollkastning
eller andra livfulla aktiviteter.
Den som vill passera planen och gå till aktivitetsbanan är så
välkommen. Är man nyfiken och vill veta mer om brukslydnad och
bruksträning över huvud taget, så får man jättegärna stanna och stilla
sin nyfikenhet.

