
BRANDFÖRESKRIFTER 
 

● Personantalet i hallen får ej överstiga 150 personer! 

● Rökning är strikt förbjudet inomhus, samt i anslutning till in- och utgångar. 

● Hyresgästen skall vid ankomst till hallen studera uppsatt utrymningsplan för att skaffa kännedom  

om vart släckutrustning finns, samt lokalisera anläggningens utrymningsvägar. 

● Utrymningsvägar och utrymningsdörrar får ej blockeras av hundburar eller andra hindrande föremål. 

● Vid större arrangemang skall hyresgästen utse en utrymningsorganisation och en brandansvarig 

person. Denne person skall vara insatt i brandföreskrifterna och veta var släckutrustning och 

utrymningsvägar finns, samt informera samtliga om lämplig återsamlingsplats i händelse av utrymning. 

Utrymningsorganisationen skall jobba efter devisen ”Rädda-Varna-Larma-Släcka” 

● Brandansvarig skall till deltagare och publik ge en allmän information av punkten ovan, innan 

arrangemanget påbörjas. Informationen skall också ges löpande under arrangemanget för att upplysa 

eventuellt nytillkomna deltagare och publik. 
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Sida 1 – Viktig info. och brandföreskrifter 

Sida 2 – Anvisningar för området och lokalerna 

Sida 3 – Allmänna trivselregler 
 

VIKTIG INFORMATION 

Du som har bokat en tid i Kungsörs HundArena, accepterar automatiskt att följa våra regler, anvisningar och 

föreskrifter som framgår i detta dokument. Du som bokat ansvarar också för att övriga deltagare och besökare 

som deltar i hallen under den bokade tiden, delges och följer våra regler, anvisningar och föreskrifter. Säkerställ 

även att Du har tagit del av den senaste bokningsinformationen (ang. dörrkod, betalinfo. etc.) som finns på 

hemsidan http://www.kungsorsbhk.com/wp/bokning/ 

 

Har du frågor angående informationen i detta dokument? Kontakta då Arbetsgruppen för HundArena via 

kontaktformuläret på vår hemsida www.kungsorsbhk.com, innan du slutför din bokning. 

Har du synpunkter/frågor efter din vistelse i Kungsörs HundArena? Lämna gärna ett meddelande i brevlådan som 

finns i slussen vid entrén. Det går även bra att lämna synpunkter till arbetsgruppen för hallen via hemsidans 

kontaktformulär. 

 

 

  

http://www.kungsorsbhk.com/


ANVISNINGAR FÖR OMRÅDET OCH LOKALERNA 

 

● Ytterdörrar skall hållas stängda och får ej ställas upp! (Är ni många deltagare bör bokaren  

delge sällskapet den dörrkod som gäller för bokningen, så att entrédörren kan låsas upp vid inpassering) 

● Innerdörren till toaletterna samt innerdörren till köket/cafeterian, skall hållas stängda! 

● Hundar får ej vistas eller buras i köket/cafeterian! 

● Vid ev. skada på utrustning i anläggningen, kontakta klubbens arbetsgrupp för hallen snarast och 

meddela detta. Meddelande kan skrivas och lämnas i postlådan som finns i slussen vid entrén, alt. 

kontakta Arbetsgrupp för HundArena via kontaktformuläret på vår hemsida www.kungsorsbhk.com. 

Om akut skada sker/upptäcks i anläggningen, finns det telefonnummer till kontaktpersoner uppsatt  

vid entrén. 

● Anläggningens WiFi-uppkoppling (Kungsors HundArena) tillhandahålles ej till hyresgäster. 

● Arrangerande hyresgäst ansvarar efter arrangemang, att renhållning sker av följande områden:  

Parkeringsytor*, gräsytor, samt rastvägar och gångar i anknytning till anläggningen. 

● Vid arrangemang skall hyresgästen utse en parkeringsvakt för hänvisning till anvisade 

parkeringsytor*. Parkering vid närliggande fastigheter samt utefter Kungsgatan, är förbjudet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* = Kartskissen nedan visar de parkeringsytor som ska användas 

i samband med arrangemang i Kungsörs HundArena. 

http://www.kungsorsbhk.com/


 ALLMÄNNA TRIVSELREGLER 
 

VAD GÄLLER GENERELLT? 
● All träning i Kungsörs HundArena sker helt på egen risk och samtidigt gäller strikt hundägaransvar. 

● Konstgräsmattan får ej beträdas med ytterskor! Använd endast torra och rena inneskor eller strumpor. 

● Du har endast tillgång till hallen under den tid som du har bokat, även om det är ledigt innan eller efter din tid. 

Stör inte den som ev. tränar i hallen, innan din tid har börjat! Om möjligt och lämpligt, kan du invänta din tur i 

slussen mellan träningshallen och entrédörren. 

● Ta med din egen bur vid behov. Det är inte tillåtet att använda uppställda klubbmedlemmars burar. 

● Hinderparken för Agility skall återställas efter användandet i enlighet med de anvisningar som finns i anknytning 

till hinderparken. Hinder och andra föremål får inte dras på konstgräsmattan. Hindren/föremålen ska bäras, lyftas 

eller köras. Tunga och vassa föremål får inte kastas på konstgräsmattan. 

● Kök/cafeteria får användas under bokad tid. 

● Se till att du lämnar anläggningen i ett städat och iordningställt skick. Se till att lyset är släckt på toaletter, 

kök/cafeteria samt utrymmet för hinderparken. Söndertuggade/trasiga leksaker och ev. hårtussar, skall plockas upp 

från konstgräsmattan och slängas i soptunna. Takbelysningen i träningshallen tänds/släcks automatiskt. 

● Kungsörs Brukshundklubb förbehåller sig rätten att befinna sig i och nyttja lokaler, utan att  

meddela detta i förväg. 

 

 

VAD GÄLLER FÖR DIG OCH DIN HUND? 

● Torka av hunden och tassarna ordentligt. Medtag egen handduk. 

● Lägg en handduk under vattenskålen.  

Om vatten spills ut på konstgräsmattan, så var noga med att torka upp ordentligt. 

● Löptikar får vistas i hallen under förutsättning att tikskydd används. 

● Hjälpmedel för rengöring vid ev. kiss/bajs/kräks-olycka, finns i den s.k. ”Olyckshinken” vid passagen  

till toaletterna. 

● Råkar Din hund kissa, bajsa eller kräkas på konstgräsmattan:  
1. Torka upp ordentligt med papper 

2. Spreja med ättika/såpvatten 

3. Torka upp 

5. Spreja med ”Naturligt Rent”  

(Har hunden bajsat eller kräkts? Använd borsten före sprejning med ”Naturligt Rent”) 

6. Torka ytterligare en gång med papper 

● Borstning och kamning av Din hund är förbjudet inne i hallen. 

● Hundar får ej vistas i köket/cafeterian. 

● Belöningsgodis till Din hund får ej kastas eller strös ut på konstgräsmattan. 

● Vid rastning av Din hund, använd gärna skogsstigen som återfinns längre in  

på området (se skyltanvisningar). Se till att du plockar upp efter Din hund! 

 

 

 


