
Spørgsmål og svar til dig der bruger træningspladsen i Kreds 6 

Spørgsmål Svar 
Skal man betale for at træne i kreds 6, hvis man ikke går 
på hold 

Ja. Kredsen har brugsretten til træningspladsen og står for vedligeholdelse af baner og 
faciliteter, herunder græsslåning. Hvis man vil bruge banerne til træning skal man betale. Alle 
må gerne gå tur.  

Hvem ejer træningspladsen Området er ejet af Frederikssund Kommune der stiller det til rådighed som grønt område for 
alle. Man må gå tur og opholde sig i området, men Kreds 6 har en brugsret til at bruge banerne 
som træningsplads. Vi deler pladsen med DCH.  

Hvad betyder det, at Kreds 6 har en brugsret  Det betyder, at vi har 1. ret til at bruge banerne og at vi må opkræve betaling for dem der vil 
træne og bruge vores ”udstyr”. Vi skal selv stå for at vedligeholde banerne og slå græs, og vi 
har ret til at stille udstyr op mv. 

Må man bruge træningspladsen alle dage i ugen Nej, Kreds 6 har banerne tirsdag, torsdag og lørdag. Vi deler banerne med DCH der har 
banerne mandag, onsdag og søndag. Fredagen er fælles. Hvis DCH ikke har træning må man 
gerne træne på deres dage.  

Må man gå spor og gå tur på ”Flyvepladsen” ”Flyvepladsen” er en del af det grønne område der ejes af kommunen. Flyverne har en 
brugsret og dermed 1. ret, så man må ikke være på banen, hvis  der flyves. Husk, at vi er 
gæster på ”Flyvepladsen” og skal tage hensyn til, at der kan være andre gæster. Også selvom 
man lige har lagt et spor.  

Hvilke former for træningsgebyrer er der i Kreds 6 Vi har 2 former for træningsgebyrer: 
Holdkort:  
Giver adgang til træning på et hold og til c-træning. Du har også lov til at bruge 
træningspladsen til selvtræning tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.  
Pladskort: 
Giver adgang til c-træning og til selvtræning tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.  
Du må også gerne selvtræne de øvrige dage, hvis DCH ikke er der. 
 



Kan alle være med til c-træning tirsdag og lørdag (og evt. 
andre dage) hvis man har holdkort eller pladskort 

C- træning om lørdagen er for alle der går på hold. Hvis du har pladskort og skal have C- 
træning om lørdagen, skal du have en aftale med en figurant. Til C-træningen om tirsdagen, 
hvor der er selvtræning skal alle have en aftale med en figurant. Figuranterne har lov til at sige 
nej til en hundefører. Kontakt evt. BHU eller bestyrelsen, hvis du har brug for hjælp. Du skal 
være medlem af Schæferhundeklubben For Danmark og have en forsikring med 
figurantdækning. 

Er træningspladsen altid åben for selvtræning Nej. Når der er holdtræning, eller hvis der er prøver/arrangementer kan hele eller dele af 
træningspladsen være lukket. Nogle gange lukkes banerne dagen før.  

 


