Loboohallens trivselregler – för allas trevnad!
Loboohallen drivs och sköts helt ideellt av medlemmar i Umeå Brukshundklubb.
Om vi alla hjälps åt att följa dessa anvisningar så blir träningsstunden trevligare för oss alla.

 Loboohallen är rökfritt område
 Använd inneskor i hallen och torka hundarna om tassarna
- Det finns handdukar att låna i burrummet.
 9 stålburar i olika storlek finns att låna på plats.
- Medtag eget liggunderlag och burtäcke.
 Löptikar är välkomna men skall bära tikskydd.
- Under höglöp får löptikar stanna hemma.
- Tikskydd finns att låna i hallen.
 Rasta hunden ordentligt innan träning och plocka upp efter er.
- Inget kissande på husväggen eller direkt utanför hallen
 Tikskydd/kisskydd ska användas om ni är osäker på hunden eller om den revirkissar.
- Regelbundna kisspauser ute rekommenderas.
- Städutrustning med instruktion finns i lokalen om olyckan skulle vara framme.
- VIKTIGT att markera fläcken och ta reda på det på en gång.
OBS! Läs igenom instruktionen innan ni tränar första gången.
 Hund som kissat i hallen en gång måste därefter bära skydd!
 Valpar är välkomna efter sedvanliga vaccinationer.
- Valpar ska bära kisskydd/byxa.
- Kisskydd finns att låna i lokalen.
 Agility- och hopphinder måste lyftas på plats.
- Självklart plockar ni bort det ni tagit fram. I förrådet har var sak sin plats – se skyltar
på väggen.
 Inga värme/fläktreglage på fläktar eller element får justeras eftersom värmen styrs centralt.
 Respektera tiden - kom i tid och lämna i tid.
- Kom gärna tidigare för att rasta av hunden, fixa med buren och byta skor innan ni går
in i hallen när er tid startar.
- Avsluta träningen och packa ihop hinder och material så att ni är klara när er tid
slutar.
- Låt hunden gå bakom er när ni går ut ur hallen för att undvika onödiga krockar.
 Lås ALLTID dörren både när ni går in och när ni lämnar lokalen.
- Ytterdörren får inte lämnas öppen obevakad.
- Bokaren är personligt ansvarig för att se till att dörren blir låst efter sin använda tid.
Hittar ni dörren olåst påminn gärna den som bokat innan.
 Släck alla lampor
 Om något går sönder i hallen meddela detta direkt via bokningssidan.

