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TRIVSELREGLER FÖR 

MEDLEMSTRÄNINGARNA 

Medlemsträningarn är för ALLA medlemmar, det betyder att alla är lika mycket  

välkomna på dessa träningar. Eftersom det har varit osämja och irritation på dessa 

träningar som vi erbjuder medlemmarna gratis – så har vi detta år ändrat en del. Hör vi 

fortfarande att detta inte sköts – kommer medlemsträningarna att försvinna helt. 

Man behöver inte ha behövt gå kurs på klubben för att få träna på dessa träningar. 

 

Det finns ett par regler som ska följas av alla, för att få träna på dessa tider ska ni ha läst 

dessa regler och dessa regler ska följas – annars så har man inte rätt att träna. 

 ALLA är lika välkomna, stor som liten, gammal som ung, förstagångsägare till erfarna! 

 

 ALLA ska känna sig välkomna! (ser ni någon ny, kan man alltid gå fram till personen 

och hälsa och berätta lite om medlemsträningarna) 

 

 Inga hundar lösa i fika-delen! Och inga hundar lämnas lösa när man tränar en annan 

hund. (det finns burar man kan låna) 

 

 Hinderområdet för Agilityhindrena – får inte användas som uppbindningsyta av 

hundar! (ställ heller inga burar här, det finns ytor för burar redan) 

 

 Om hunden råkar uträtta sin behov inomhus – S K A detta städas, enligt städreglerna 

som finns uppsatta på fler områden! 

 

 Om man råkar komma dit och vara själv är det fritt att bygga upp träningsområdet 

hur man vill. M E N kommer det fler så ska man plocka undan för att lämna fri yta för 

andra att träna – alla använder sig inte av rutan/koner/m.m. Detta ska göras 

automatiskt – utan att någon ska ”behöva” säga till. 

 

 Tänk på att flera personer ska samsas på samma yta – visa respekt till varandra!  

Håll avstånd och håll koll på era egna hundar – inga olyckor ska kunna ske! 

 

 Man får absolut INTE stanna kvar efter medlemsträningens slut – man ska låsa hallen 

och vara ute ur den när klockan slår sluttiden! Annars blir man fakturerad påbörjad 

timme. 

 


