Kurskallelse och regler
Datum och tider för den tjänst du har valt hittar du på Hundfantastens
hemsida. Det kan vara bra att du antecknar tiderna direkt i detta dokument så
har du all information samlad.

Medtag till kursen:
Gott belöningsgodis som hunden uppskattar i små bitar samt en leksak, och vattenskål. Bajspåsar,
gott humör och tålamod! (Vid Dogparkourkurser: Ta även med sele gärna med handtag på ryggen.)
Spårkurser medtag förutom godis: Sele spårlina och en plastburk med lock.

Trivselregler
Alla ska känna sig välkomna och ingen pratar illa om någon annan. Hos Hundfantasten ska alla
behandlas med respekt och trivas!
Om din hund bär på någon smittsam sjukdom eller ohyra så får den stanna hemma tills den är
behandlad och smittfri. Din hund ska vara vaccinerad.
Rasta din hund före kursen så att den kan koncentrera sig och inte bajsar på träningsplanen. Sker det
en olycka plocka upp på en gång. Det gäller på hela anläggningens område.
Använd inte flexikoppel pga olycksrisk. Låt inte din hund springa fram till andra.

Pandemi
Om du har en infektion eller om du har varit i kontakt med någon som du vet har Covid då får du
stanna hemma. Vi följer folkhälsomyndighetens beslut gällande karens. (14 dagars symtomfrihet).
Håll avstånd till andra ekipage och det är fullt tillåtet att använda munskydd.
Obs! I oktober kan jakt förekomma i skogarna runt träningsanläggningen så om din hund är skotträdd
så kan det vara bra att inte boka en kurs som pågår i oktober.

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna!
Mobil: 076 18 76 355 Lokalisation för kurs: Tensta Tuna 9 Vattholma
Obs! I oktober kan jakt förekomma i skogarna runt träningsanläggningen så om din hund är
skotträdd så kan det vara bra att inte boka en kurs som pågår i oktober.
Kör in efter den vita skylten idrottsplats och följ grusvägen och parkera vid P-skylten.
Varmt Välkommen!

