RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HALLEN
•

Hallen kan brukes <l trening av alle klubbens medlemmer som har betalt treningsavgiE samt kurs som arrangeres i klubbens regi. Det er mulig å invitere med venner eIer
avtale og disse skal betale FØR TRENING kr 100,- for hver treningsdag <l klubbens konto 2490.06.25320. Merk giroen med: Trening i hallen.

•

TreningsavgiE er Kr. 1500,- for 1 hund og 250,- for neste. Perioden gjelder fra 1. August. – 31 Juli, halv pris for de som ikke har betalt før fra 1 mai .

•

Alle hunder må luEes godt før de kan benyIe hallen. Tissing i hallen kan medføre økt treningsavgiE da teppene må renses.

.

Alle bur skal være i bursonen, om du velger å ha bur på gresset under din trening så sørg for at det blir _ernet ved endt trening. Feilplasserte bur blir _ernet.

.

Alle stoler som blir saI på treningsﬂatene under trening skal seIes legges <lbake <l sin lagringsplass

•

Kun hunder som er i trening skal være løse i hallen.

•

Se <meplan for fordeling av hallen og respekter denne

•

Godbiter skal ikke kastes ut på banene, de skal gis fra hånden. DeIe gjelder også når det avvikles kurser. Gobitsøk skal ikke foregå i hallen.

•

Tisper med løpe<d, skal bruke truse

•

Vis hensyn!

•

Hunder med høyt bjeﬀenivå må unngå å oppholde seg unødvendig i hallen.

•

Rydd opp eIer deg!

•

Klipping og børstning av hund skal ikke forekomme i hallen

•

Plukk opp eIer hunden din ute på parkeringsplassen og kast posene i søpla!

•

Brudd på retningslinjene kan medføre utestengelse uten reI <l refusjon av treningsavgiE.

La hallen være en glede for alle som vil trene og alle klubbens kursdeltagere.
La oss hjelpe hverandre 9l å bli bedre og 9l å øke samholdet i klubben.

