
FAGERSTA HUNDCENTER 

Fagersta Hundcenter är 19m bred och 

40m lång, men man kan få ut 50m långt 

om man använder den gröna mattan 

bredvid läktaren. 



Innan för ingången till 

hallen, finns en luftsluss - 

där inne finns 

nyckelskåpet där nyckeln 

till hallen är. Lås upp och 

lägg tillbaka nyckeln i 

skåpet. 

Lampknapparna finns till 

vänster innan för dörren! 

 

Uppsatta bredvid nyckelskåpet finns reglerna - läs gärna 

igenom dessa så att ni vet vad ni godkänt när ni bokat tid i 

hallen! Telefonnummer finns till höger om skåpet ifall det är 

något som strular med koden! 

 



Innanför dörren finns gästburar till er som inte har med en egen 

bur till hunden, och vill kunna pausa hunden under träningen - ha 

med eget underlag för hunden att ligga på och händer det en olycka 

i buren -  ska detta självfallet städas bort! 

 

Lämna dom som ni själva vill ha dom när ni kommer! Händer en 

olycka  att hunden gör sina behov - gör rent efter er, tack! 



Till vänster om ingången (eller höger, beroende på vilket håll man 

ser det ifrån). Finns plats för privata burar - ställ era burar här och 

inte bland agilityhindrena om ni har med egna burar! 

Här kan du lämna kvar din bur om du vill. 

Till höger finns en uppvärmningsyta om man vill använda den innan 

man går in på ”planen”: 



Uppvärmingsytan!  

Går även att ta bort skiljeväggen om man vill det! 



Här är köksdelen och en liten lektionsdel med tillhörande 

Whiteboard-tavla. 

Vi har en städskrubb till bakom vänster dörr och toalett bakom 

dörren till höger! 

Det finns två stycken microvågsugnar 

en kaffebryggare och en vatten-

kokare. 

 

Torka av bordsytorna efter att ni  

använt dom!  

Diska efter er, det finns diskmedel 

samt rengöringsspray och disktrasa 

ifall borden blivit smutsiga. 



I denna hylla finns redskap som ni ka låna - men lägg tillbaka dessa 

på deras rätta ställen när ni är klara! 

Koner, lydnadsruta, apporter m.m. 

 

 

En bärbar högtalare som fungerar med Bluetooth/minneskort och 

usb-minne - ifall man vill ha musik igång under träningen! 



Här är läktaren, finns krokar att hänga av sig sin jacka.  

Och sittunderlag om man vill ha något att sitta på. 

Speglar till höger om ingången till planen! 


