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Trivselregler LuVi Hundhall - allmänt
Vid bokning av våra lokaler accepterar du automatiskt att följa våra trivselregler.
- All träning sker på egen risk och strikt hundägaransvar gäller.
1. Den som bokat tid i hallen ansvarar för att samtliga som tränar i hallen under den

bokade tiden följer trivselreglerna
2. Respektera andras bokade tider
När din tid är slut så ska använda träningsredskap vara prydligt tillbaka på sin plats och lokalen
ska vara tom för nästa som kommer.
Detta gäller hela lokalen, inte bara träningsytan.
3. Din hund får inte kissa & bajsa inomhus
Se till att hunden är väl rastad innan du går in i hallen och rasta sedan 1 gång/timme.
Om en olycka ändå sker, markera upp platsen direkt, använd sedan städutrustningen som står i
hyllan som gränsar mellan entrén & hallen. Följ ’Städguiden’ som ligger på hyllan.
4. Utomhus är det förbjudet att låta hunden göra sina behov längs byggnaden
Rasta hunden ute vid stängslet mot skogen. Plocka alltid upp efter din hund. Kasta påsen i
tunnan utanför entrén. Glömt påse? Finns i entrén!
5. Löptik är välkommen, men tikskydd måste användas
Skulle det av någon anledning ändå bli blodfläckar på mattan, var snäll och städa bort dessa.
6. Städa undan, diska efter dig och håll rent
Ställ tillbaka utrustning snyggt och prydligt och kasta inte tillbaka sakerna på sin plats.
Torka av smutsiga/blöta tassar innan ni beträder träningsplanen. Finns handduk i entrén.
Har din hund tappat mycket stora hårtussar, vänligen sug upp de med handdammsugaren som
ligger i städhyllan, så att den som kommer efter dig också får träna i städad hall.
7. Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen
Din hund ska vara frisk, försäkrad och vaccinerad för att träna hos oss.
8. Koppeltvång
Hundar går kopplade i hela lokalen med undantag från den inhägnade träningsplanen.
Låt inte din hund nosa runt utan uppsikt vid t ex banbygge. Uppbindningskrokar finns.
Koppeltvång gäller även utanför lokalen då där kör tunga lastbilar bl.a. Gäller alla dygnets tider.
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9. Var rädd om vår fina matta och vår utrustning
Släpa inte hinder. Alla hinder lyfts. Detta för att inte slita på mattan i onödan.
A-hindret ska rullas på sina hjul.
Hantera alltid hinder varsamt och med sunt förnuft.
Vid eventuell skada på vår utrustning, meddela oss direkt
Endast inneskor eller strumpor på mattan (dubbskor är inte tillåtet).

Särskilda regler - agilityträning
❖ Agilityhinder får endast användas om du gått en agility grundkurs hos oss eller motsvarande.
Detta för att minska skaderisken för hundarna.
Kontaktfältshinder får endast användas om du gått grundkurs där just de hindren har ingått.
❖ Du får träna valp, men du bör ha gått minst en valpagility-kurs hos oss eller motsvarande.
Agility grundkurs med annan hund självklart också OK.
Du bör t ex inte låta valpen hoppa hinder. Jobba med förståelse framför hopp och snabba
vändningar - var rädd om valpens kropp som inte är färdigväxt.
Hunden bör ha fyllt 1 år för att träna "riktig" agility och även då bör hindren höjas successivt.
❖ Kom ihåg att alltid värma hunden minst 15 minuter innan, och varva ned hunden efter
träning för att förebygga skador.
Finns t ex fina stigar vid Tysjöarnas naturreservat för det ändamålet.
Personal på LuVi hund (och vaktmästare) kan dyka upp under din bokade tid

Vid både kommersiellt och privat bruk så kan du bli debiterad en avgift om du lämnar lokalen i dåligt
skick utan att meddela oss. Exempel på dåligt skick är synliga fläckar ”fulla mattan” (ej enstaka som
lätt går att missa) t ex blodfläckar eller kiss/avföring. Det kan också vara leriga skoavtryck på mattan
eller att det vid upprepade tillfällen har lämnats smutsig disk, stora hårtussar eller att redskap kastats
huller om buller.
Vid skada på redskap eller lokal debiteras du, under förutsättning att du kan anses ha varit oaktsamt,
med faktiskt kostnad för att åtgärda skadan.

Tack för att ni följer trivselreglerna!
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