
INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

Den här träningsplanen arrenderar agility.ax av Ålands landskapsregering. 

Planen får användas av medlemmar i agility.ax. 

Vi har har grannar att visa hänsyn till i form av ÅMHM:s laboratorium (de röda 
byggnaderna väster om planen) och Ålands Bågskytteförening (öster om 
planen). 

Grinden vid infarten till området står öppen dygnet runt.

Träning bör ske mellan 09.00-21.00 för att inte störa boende i närheten.

Försök undvika ihållande skällande i bilar eller då hundarna är uppbundna/i bur
bredvid planen. 

Parkering sker främst vid planen och längs vägarna som leder till planen men 
det är OK att vid behov parkera också på ÅMHM:s gård.

*************
Observera att det på och mellan asfaltsvägarna som löper till planen 
finns glasbitar/glassplitter (efter rivning av växthus), var försiktiga!

*************
• ALLA hundar ska ALLTID vara kopplade utanför vår inhägnade 

plan. Gäller även när det inte finns någon annan på området. 
Att hundarna ska hållas kopplade är en av punkterna i vårt arrendeavtal 
och en av förutsättningarna för att vi ska få ha vår plan.

• Området nordost om vår plan (bredvid övre delen av vår plan) 
samt bågskyttebanan ska inte beträdas. Gäller även när det inte 
finns någon annan på området. 
Detta tillhör bågskytteklubben och är ett riskfyllt område då de tränar. Vi 
är ombedda att inte röra oss där vilket bör respekteras. 

• Plocka alltid upp efter din hund. 
Bredvid planen finns en stor trälåda, där hittar du extra bajspåsar. 

• Hundrastning görs företrädesvis längs med vägen och i skogen söder 
om området.

• Var rädda om våra hinder – de får bara användas av hundar och de 
ska inte kissas på. 

• Flyttar du på/plockar isär de stora och tunga hindren såsom 
gunga, bom och A-hinder? Återställ dem när du slutat träna så är det 
enklare för dem som kommer efter dig. 

• Plocka gärna ihop nummerskyltarna efter avslutad träning, 
speciellt om klubbens skyltar i metall använts.


