Välkommen till agilitybanan!
Tänk på att







För att undvika skador är det viktigt att du vet vad du gör.
Gå en kurs i agility innan du börjar träna eller se på annat sätt till att skaffa dig tillräcklig kunskap.
Värm alltid upp hunden innan du börjar träna!
Om ni tränar kortare kombinationer så kan ni vara flera på banan samtidigt. Du bör då se till att din
hund inte stör övriga som tränar samtidigt.
Om en ”olycka” händer – ta undan efter din hund. Urin tas med fördel bort med hjälp av vatten
blandat med ättika.
Lämna banan i det skick du vill finna den.
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Var rädd om klubbens hinder.
Hoppbommar och andra lösa smådelar får aldrig ligga kvar på marken. De kan skada maskiner för
snöplogning respektive gräsklippning.
Nummerlappar skall vara i eller på en av lådorna vid sidan av planen, av samma anledning.
Titta efter på hemsidan eller om det finns någon lapp som berättar om aktiviteter som kräver att vi
sköter agilitybanan på något särskilt sätt.
På vintern ska hindren flyttas åt sidan eller ställas ihop efter träning, så att planen kan plogas.
Om du märker att något hinder är skadat på ett sätt som kan vara farligt för hundarna, ställ hindret
åt sidan och skriv en lapp samt meddela agilitykommittén.
Om det redan är någon som tränar på banan (eller värmer upp för att köra), stå vid sidan och vänta
tills den person som var där först själv kontaktar dig eller tills du själv kan ta kontakt utan att störa.
Det är sannolikt inte okej att du ”bara kör några hinder i hörnet.” Störningstränar gör man inte
genom att andra hundar är i vägen på banan, det innebär däremot en onödig skaderisk.
Om någon byggt upp en bana eller kombination för att träna sin hund på har den personen företräde
att köra sin bana/kombination innan du kan köra. Att bygga en bana tar tid och energi. Den som lagt
ned det arbetet på förberedelser vill gärna köra sitt träningspass.

Lycka till med träningen!
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