Campingpladsens ordensreglement skal selvfølgelig følges, det vil sige at hunden holdes i snor på
campingpladsen, luftes uden for campingpladsen, og skulle den lave en lille pølse, samles den
straks op.
Vi vil komme til at møde andre hundefolk på vores ture på campingpladsen, og selvfølgelig vil der
også være tid til en god hundesnak, vær i denne situation opmærksom på din hund, lad ikke hunden
være i lang snor, så andre (især ældre og børn) ikke tør gå forbi, og de skal naturligvis heller ikke
stå og gø.
Går vi fra vores telt/campingvogn, tager vi vores hund med, i stedet for at overlade det til de
resterende at passe hunden. Hunde der er vant til at være alene hjemme, kan godt føle sig utrygge
og utilpas i et varmt telt og skrige deres små lunger ud af hovedet, og sådan en operaforestilling kan
godt være belastende at høre på i flere timer.
Hundeferien skal være hyggelig og rar at være på, derfor er det også nødvendigt at vise gensidig
hensyn og respekt – også for vores omdømme i forhold til pladsen. Specielt på fællespladsen vil vi
bede jer være ekstra opmærksomme på at samle evt. cigaretskod op og rydde op inden i forlader
pladsen - tomme flasker og udbrændte grillbakker skal også fjernes inden pladsen forlades. Tænk på
vindretningen, så røg fra grill og cigaretter ikke oser andre i hovedet.
Gensidig hensyn kan vises på mange måder, een af dem er bl.a. ved ikke at overskride andres
grænser, vurder om din hund er aggressiv eller frygtsom, og derfor har lettere ved at vise tænder
eller snuppe en lille luns af en anden hunds øre o.lign., og hold den i snor.
Udøv ikke magt over en andens hund hverken fysisk eller verbalt, hvis det da ikke er for at stoppe et
hundeslagsmål, hvilket helst ikke bør forekomme.
Dansk Hundeferie´s grundindstilling til hundehold skal også følges, det betyder at vi ikke vil se
hunde med kvælerhalsbånd, eller udsat for nogen form for hårdhændet behandling, hverken før,
efter eller under træningen. Hunde med kuperede ører eller haler kan ikke tilmeldes, ligesom vi ser
os nødsaget til at afvise muskelhunde (kamphunde) medmindre træneren på holdet accepterer
hunden.
Vi er helt klar over, at der er mange dejlige hunde og dygtige hundeejere med sådan hunderacer,
men da vi under træningen, ofte har vores hunde uden snor på, vil alt for mange være bange for at
deres hunde, skal komme i karambolage og tænde en sådan hund, med deraf følgende skader. Det
betyder også, at hvis du ved, du har en aggressiv hund, som du er nødt til at holde i snor, for at den
ikke skal komme til at bide, gælder de helt samme regler.
Glade mennesker griner og har det sjovt, og det skal vi også have, og vi ved fra tidligere, at det til
tider endda kan være rigtig meget sjovt, husk dog på at efter kl. 23 - 24 må der gerne grines dobbelt
så meget, bare det er halvt så højt.

