Retningslinjer for opphold

Kløftahallen
I og med at vi har kunstgressteppe i hallen er det en del ting vi må huske på når vi trener inne i hallen:

Alle hunder skal være under kontroll inne i hallen og på parkeringsplassen utenfor. All trening
skal følge NKK`s etiske regler for trening av hund.
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All annen aktivitet enn trening, skal det søkes styret om f.eks. filming til kommersiell
bruk, er du i tvil – kontakt styret.
Hunder under 4 måneder har ikke tilgang til å oppholde seg i hallen
Hunder som det ikke er betalt treningsavgift for, har ikke adgang til hallen.
Vannskåler skal ikke stå igjen i hallen eller på kjøkkenet p.g.a. smittefare
Ved kennelhoste skal hund som hoster, vært i kontakt med eller bor sammen med
smittet hund, ikke være i hallen min 14 dager etter siste «host»
Er hunden uheldig og tisser inne i hallen skal det tørkes opp umiddelbart og sprayes
med en gang.
Tisper med løpetid skal bruke truse på trening.
Hundebærs skal tas opp umiddelbart, og posen skal kastes i søppeldunken utenfor
hallen, altså ikke inne i hallen.
Personlig utstyr (vannskåler, bur, bånd, spesielle hindre, kjegler m.m. samt klær og
lign.) skal ikke stå igjen i hallen, men tas med hjem etter hver trening.
Alle må rydde etter seg i hallen og fjerne sitt eget søppel, også snusrester.
Teppene i stolene er for mennesker, ikke for hunder.
Når hunden ikke er under trening, skal den være i bilen eller på kjøkkenet hvis den
bråker.
Møne og stige skal påsettes hjul hver gang de skal flyttes på, men de må tas vekk
under treningen.
Alle hindre skal bæres og ikke slepes over teppet.
Det er satt opp bilder som viser hvor hvert hinder skal stå etter trening. Da gresset må
børstes, er det viktig at gulvet er så «tomt» som mulig, slik at den som kjører
børstemaskinen kan komme til overalt.
Treningstid er hver dag fra kl.08:00 til kl.22:00.
Alt lys skal slukkes, viften settes på «auto» og hallen skal låses når den ikke er i bruk.
Det er satt opp ekstra utelys som går på timer. Kontakten må derfor ikke brukes til
noe annet.
I vinterhalvåret skal den innerste døren (mellomdøren) være lukket slik at
temperaturen i hallen kan holdes på et jevnt nivå.
Hvert enkelt medlem har alltid ansvar for å holde treningsområdene i orden, slik at
det kan være til glede for den neste som benytter det.
Bruk av levende lys er ikke tillat innendørs

God trening alle sammen!
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