NY TRYG POTE-APP GIVER DIG

Overblik over din
hundetræning
Har du prøvet at stå det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?
Bl.a. her kan den nye app hjælpe dig.
Tekst: Joan Brønnum Kvist

Hvad kan du i Tryg Pote?
MIN HUND
Du kan uploade din hunds stambog og registrere dens vacciner og forsikringer, så du altid har informationen lige ved
hånden.

PRIVAT HUNDEPASNING

HUNDE: Det hjælper Tryg Pote dig med ikke sker – i hvert

fald ikke i forbindelse med din hundetræning. Med Tryg
Pote får du overblik over din hundetræning: Hvad skal I til
næste træning, hvor skal I mødes, og hvordan er det nu
med regelsættet i jagtforeningen? Din instruktør kan hurtigt give dig besked, hvis hundetræningen er rykket, eller
hvis der er noget særligt, som du skal huske at øve til næste
gang.
På den måde har du alt det, der handler om din hundetræning samlet ét sted. Du skal ikke huske at tjekke din
mail for ændringer i træningen, og du er ikke på den, hvis
du ikke lige kan huske lektionsplanen.
Danmarks Jægerforbund har med Henrik Vestergaard
Hove-Nielsen, Vagn Thrane Leth, Ove Damgaard og Jakob
Edelfeldt været med til at udvikle den del af appen, der
handler om hundetræning, så både instruktører og kursister bliver glade for appen.
Du kan hente Tryg Pote der, hvor du plejer at hente dine
apps.
jbk@jaegerne.dk
78 HUNDE

Med Tryg Pote i hånden kan du finde privat pasning eller
luftning til din hund i dit lokalområde. Alle passere er NemID-verificerede, så din hund er i trygge hænder. Tryg Pote
er helt ny, så vi håber på, at du har tålmodighed, hvis du
mangler passere i lige dit område.

HUNDETRÆNING
Du kan kommunikere med både din instruktør og de andre
på holdet, så du altid er med på, hvad I skal til næste træning. Tryg Pote indeholder hundetræningskurser udbudt af
Danmarks Jægerforbund. Kurserne vil blive tilføjet løbende i 2018.

FORDELE OG TILBUD
Tryg Pote kan bruges af alle, men når du har hundeforsikringer hos Tryg, kan du benytte dig af særlige fordele og tilbud – du får f.eks. rabat på foder.
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