
 

Trivselregler och villkor för att använda Fagersta Hundcenter, du är ansvarig att kunna  

dessa regler när du bokat en tid i hallen. 

 

Eftersom denna hall enbart drivs på frivilligbasis, så har vi ingen personal som får betalt för att städa  

och hålla rent i hallen. Därför är det viktigt att alla vi som hyr hallen ser till att den ser lika fräsch ut  

som den gjorde när ni kom dit. Man vill ju att alla ska må bra och trivas i hallen och att hålla den  

rent och städa efter sig är därför A och O. 

 

Regler fö r anva ndning av hallen 

 

 Din bokade tid börjar prick det klockslag du har bokat, du har inte rätt att kliva in och börja träna innan! 

 

 När din tid är ute ska allt redan vara ihop plockat och ställts tillbaka till sina rätta platser – detta ska alltså ske 

under din bokade tid – inte efteråt! (Desto fler grejer ni har plockat fram, desto längre tid att plocka undan) 

 

 Du har inte rätt att stanna kvar efter att din tid är slut, även fast det är en obokad tid efter dig, isåfall kommer 

du faktureras varje påbörjad timme! Samma om du går in före din bokade tid! 

 

 Löptikar är absolut förbjudet inne i hallen! 

 

 Och självklart om hunden bär på smittor – får den ej vistas varken på klubbområdet eller i hallen!  

(ex noskvalster, kennelhosta, magsjuka eller andra smittsamma sjukdomar) 

 

 Rasta hunden V Ä L innan du tar in den i hallen! För att minska risken för olyckor!  

Tänk även på att rasta hunden under träningen – om ni håller på länge. 

 

 All träning och vistelse på området, både inomhus och utomhus – sker på egen risk! 

 

 Håll koll på hunden och bind INTE fast den vid agilityhindrena eller hopphindrena! Det har förekommit ett 

flertal gånger att hundar har pissat på hindrena och det är varken fräscht eller bra för hindrena att stå i urin – 

som inte heller har torkats bort! 

 

 Det finns burar som ni får använda – dessa bås och burar finns under läktaren – personliga burar ställs till 

vänster om ingången! Även dessa ska städas om hunden gör sina behov inne i dessa! 

 

 Hinder får absolut inte dras på mattan- Dessa ska bäras eller lyftas ut! 

 

 Efter avslutad agilityträning ska hindrena bäras tillbaka till avsedd plats. Bild finns uppsatt på flertalet ställen i 

hallen! (Finns även i slutet av detta dokument) 

Fagersta Hundcenter 



 Händer kiss eller bajsolyckor måste dessa städas bort – OMGÅENDE!! Lämna en bajspåse eller dylikt vid 

olyckan – annars kommer du aldrig hitta tillbaka till kissfläcken! Städrutiner finns uppsatta på flertalet ställen 

– Läs Dessa! (finns även i slutet av detta dokument) 

 

 Rökning är strikt förbjudet inomhus! Röker ni utomhus , så har klubben en rökruta till höger om Klubbstugan, 

det är ENBART här som rökning får förekomma! (Året om, inga undantag!) 

 

 Belysningen finns på två ställen i hallen – innanför entredörren för ytan bakom läktaren och sen finns 

lysknapparna till hallen till vänster om ingången till hallen. 

 

 Du som hyr Fagersta Hundcenter är ansvarig att du följer dessa regler! 

 

 



STÄDRUTINER 
FAGERSTA HUNDCENTER 

LÄGG UT EN BAJSPÅSE ELLER LEKSAK 

BREDVID KISSFLÄCKEN FÖR ATT HITTA 

TILLBAKA TILL DEN MED DAMM-

SUGAREN OCH STÄDVAGNEN! 

DAMMSUG DEN BLÖTA FLÄCKEN, SÅ 

ATT DET SOM ÄR BLÖTT  

FÖRSVINNER! 

SPRAYA ÖVER STÄLLET SOM DU HAR 

DAMMSUGIT! HAR HUNDEN BARA 

BAJSAT PÅ PLANEN, RÄCKER DET MED 

SPRAY PÅ STÄLLET! 

HÄLL ÖVER NYTT MATERIAL OCH 

STAMPA NED DET I MATTAN! 

KLART! 



AGILITYHINDER 

FAGERSTA HUNDCENTER 

Lätt som en plätt!  

Ställ tillbaka där ni 

plockade dom ifrån! 


