ALLMÄNNA TRIVSELREGLER
VAD GÄLLER GENERELLT?
•
•
•

•

•
•

•

All träning i inomhuslokalen sker helt på egen risk och samtidigt gäller strikt hundägaransvar.
Inomhusmattan får ej beträdas med ytterskor! Använd endast torra och rena inneskor eller strumpor.
Du har endast tillgång till lokalen under den tid som du har bokat, även om det är ledigt innan eller efter
din tid. Stör inte den som ev. tränar i lokalen, innan din tid har börjat! Om möjligt och lämpligt, kan du
invänta din tur vid entrédörren/köket.
Lokalen ska återställas efter användande, dvs material/föremål ska plockas bort efter avslutad träning.
Hinder och andra föremål får inte dras på inomhusmattan. Hindren/föremålen ska bäras eller lyftas. Tunga
och vassa föremål får inte kastas på inomhusmattan.
Kök/cafeteria får användas under bokad tid.
Se till att du lämnar anläggningen i ett städat och iordningställt skick. Se till att lyset är släckt i
träningslokalen och på toaletter, kök/cafeteria samt i övriga utrymmen. Söndertuggade/trasiga leksaker
och ev. hårtussar, ska plockas upp från inomhusmattan och slängas i soptunna.
Om träningslokalen inte är i ”acceptabelt skick” ska detta rapporteras omgående till
lillebror85.ta@gmail.com
Du som bokar tiden ansvarar för att övriga deltagare följer våra trivselregler!

VAD GÄLLER FÖR DIG OCH DIN HUND?
•
•
•
•
•

Torka av hunden och tassarna ordentligt. Medtag egen handduk.
Lägg en handduk under vattenskålen. Om vatten spills ut på inomhusmattan, så var noga med att torka upp
ordentligt.
Löptikar får vistas i hallen under förutsättning att tikskydd används. OBS! Även revirmarkerande hanhundar
ska använda kisskydd.
Hjälpmedel för rengöring vid ev. kiss/bajs/kräks-olycka, finns i den s.k. ”Olyckshinken” i köket/cafeterian.
Råkar Din hund kissa, bajsa eller kräkas på inomhusmattan:
1. Torka upp ordentligt med papper
2. Spreja med ättika/såpvatten
3. Torka upp
4. Spreja med rengöringsmedel (Har hunden bajsat eller kräkts? Använd borsten före sprejning med
rengöringsmedel)
6. Torka ytterligare en gång med papper

•
•
•

Borstning och kamning av Din hund är förbjudet inne i lokalen.
Belöningsgodis till Din hund får ej kastas eller strös ut på inomhusmattan.
Vid rastning av Din hund (utanför inomhuslokalen)
se till att du plockar upp efter er!

Trevlig träning!

