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Retningslinjer for brugen af hallen. 

Retningslinjerne er udarbejdet af TRL på foranledning af Bestyrelsen efter evaluering af vinterens brug af hallen 

på trænermødet d. 14/3 2016 og derefter godkendt af bestyrelsen. 

 

Hallen er som prioritet primært til brug for Agility, Rally, Ungdomshold og Begynderhold. Lydighed og øvrige 

motionshold skal fortsat træne udendørs.Der er efter indstillinger fra alle grene udarbejdet en grundplan som er 

gældende fremover, således at der ikke skal startes forfra hvert efterår. Der vil blive lavet en mere specifik 

træningsplan med nøjagtige tider ved hvert holdskifte. Hallen deles som udgangspunkt i 3 baner med 

skillerummene, dog kan agility have brug for ”kun” at dele hallen i 2 baner pga. store hold og mangler af 

forhindringer. 

Dagene fordeles således 

 Mandage: 18-19 Begynderhold (alternativt ved ledighed af Agility) Mandage: kl. 19.00 Agility 

 Tirsdage: Begynderhold 

 Onsdag eftermiddag: Motionshold (Hunde for sjov og Klikkerhold) 

 Onsdage: Agilityhold 

 Torsdage: Rally (2 baner) og Ungdomshold (1 bane til agilitytræning).  

Det er pointeret kraftigt overfor trænerne på trænermødet, at brugen af hallen er et tilbud, ikke en ret. Hvis dagene, 

hvor grenene har ret til brugen af hallen ikke passer trænerne, kan/må de flytte deres træning og bruge hallens 

ledige tider evt. med afslutning før kl. 18 på hverdage eller fredage og weekenden. Dog skal udlejning af hallen og 

konkurrencer prioriteres før træning i weekenden. 

 

Hvis man ikke vil/kan træne på de tildelte tider, kan/må man flytte træningen til ledige tider efter aftale med TRL 

eller fortsat træne udenfor. Der kan også aftales et byt med andre hold, men det er træneren eget ansvar. Dog må 

dette ikke rykke på tidsplanen for andre hold.  

 

 Der må ikke ryges i hallen. 

 Hallen må ikke bruges til hundeluftning og hundene skal som udgangspunkt være i line, medmindre 

træningen kræver andet. Dette gælder også i tiden op til og efter hver træning, gældende som udenfor ca. 

30 min. før og efter. 

 Hundene skal være grundig luftet inden træning i hallen. Evt. uheld skal samles op med det samme og der 

skal rengøres efter tisning med rodalon eller lign.. 

 Sidedørene skal bruges som indgangs- og udgangsdør for de 2 nederst baner. 

 Der er afsat plads med sedler langs væggene til skillevæggene og der må ikke stå forhindringer.  

 Sidste hold i hallen inden weekend (torsdag) sætter skillevæggene på plads, således at der kan tromles i 

weekenden. Efter booking/lån af hallen på ledige tidspunkter skal skillevæggene altid sættes på plads efter 

træning.  

 Der tromles i hallen i weekenden på fastsatte tidspunkter. 

 Pivedyr frabedes i hallen, specielt når hvalpe og begynderhold træner. 

 Lånte træningsgenstande skal sættes på plads.  

 Hentes genstande fra udendørsskurerne, skal disse returneres, samme dag, efter brug. 

 Trænerne skal undervise hundeførerne i rigtig oprydning og opførelse i hallen. 

 Bænkene i hallen er ikke til tasker og tøj, men til at sidde på. Der er sat knager op til tasker og tøj. 

 Hundeførerne skal holde hundene i kort snor og gå langs med væggene. 

 Booking af hallen på ledige tider sættes op i Conventus så snart det er muligt. 
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