
Fagersta Hundcenter 

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 för användning 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! 

 

• Inneskor ska användas, antingen rena och torra skor eller tofflor, det finns även att låna 

tofflor i ”slussen” in till hallen. När man lånat ett par ska man självfallet lägga tillbaka 

tofflorna parvis – för att underlätta för nästa person som ska låna ett par.  Torka hundens 

tassar och mage vid fuktigt väder. 

 

• Löptikar är absolut förbjudet inne i hallen! (Inte ens tillåtet med löpskydd på) 

 

• 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) 

 

• Händer det kiss- eller bajsolycka måste det städas bort omgående med till ändamålet 

avsedda medel. Finns innanför dörren. Lämna en bajspåse eller liknanden på fläcken där 

hunden kissat, så du ”hittar” tillbaka till den när du ska göra rent. Mycket viktigt! Det sitter 

info om hur detta ska utföras, dels på städvagnen och dels i mappen som finns hänger 

bredvid ingången till hallen. Städrutiner finns uppsatta på flertalet ställer – LÄS DOM! (finns 

även i slutet av detta dokument) 

 



• 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 hopphinderna! 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! Händer det olyckor ska dessa även städas efteråt! 

 

• 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) 

 

• Rökning är strikt förbjudet inomhus. Stå heller inte i direkt anslutning till ingången, tänk på 

att inte störa andra med din rökning, visa hänsyn och gå en bit från hallen! Klubben kommer 

att bygga rökrutor som ska användas nästa år. Röker ni utomhus ska fimpar slängas i 

soptunnan – inte på backen! (fimpar är sopor och försvinner heller inte i naturen – djur och 

speciellt valpar kan äta upp dessa, så släng dom på rätt ställe!) 

 

• 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! 

 

Har du problem med något i hallen eller kommer du inte in, mejla bokningfbk@hotmail.com eller ring 

Anna Hjulström telefonnummer: 070-2974843 

Tänk på att detta drivs helt ideellt så ingen jobbar med ”supporten” 24/7, utan vi försöker svara så 

fort vi kan, men vi jobbar 100% med annat.  Så ha gärna förståelse med detta, vi gör så gott vi kan! 
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