Retningslinjer for træning i VAS udendørs
Vores nye træningsplads ”VAS Main” er stillet til rådighed for os af et privat firma, hvilket stiller særlige
krav til god opførsel. Græsset er ikke ligefrem ”superligakvalitet” – særlig ikke efter sommeren 2018, men vi
håber løbende at kunne forbedre det. Arealet er dog rimeligt plant, men her i starten skal vi nok lige have
fjernet lidt sten/stoppet lidt huller (måske mus/rotter/kaniner, der har været på spil☹). Hjælp til selvhjælp
på dette punkt skulle gerne forhindre skader på hund og fører.
1. Parkering foregår på bagsiden af bygningen, lige ved vores træningsareal. Portene på bagsiden af
hallen må ikke blokeres af parkerede biler/træningsudstyr.
2. Har du medbragt andre hunde end den, du træner med, gør vi opmærksom på, at der ikke er noget
skygge på P-pladsen, så medbring evt. et bur, den/de kan være i. Der er en række træer, der giver
skygge om aftenen og som hundene evt. kan stå bundet ved – bemærk dog, at træerne omkranser
en grøft, der sikkert normalt er fyldt med vand.
3. Vi gør opmærksom på, at arealet ikke er indhegnet, så accepter ikke, at din hund løber
ukontrolleret rundt, den skal løbe sammen med dig under Jeres gennemløb - skulle den løbe ud på
Greve Main, er det eneste gode, at der er yderst kort afstand til Karlslunde Dyrehospital!
4. Luftning af (han)hunde tæt på bygningerne, terrassen og de nyplantede hække er forbudt. Undlad i
det hele taget, at din hund tisser på træningsarealet, der er masser af ”vilde” græsarealer, der kan
anvendes til dette formål.
5. Medbring gerne guffer til hunden under dit gennemløb, men de skal befinde sig i en lukket
lomme/beholder, så der ikke spildes ”krummer” på arealet, når du træner.
6. Saml ALTID op efter din hund – og gå ikke forbi en ”tabt” høm-høm uden at samle den op.
7. Efterlad ikke træningseffekter eller affald på arealet/P-pladsen – og husk: det er absolut forbudt at
efterlade slik og kage i bussen.
8. Hundene skal selvfølgelig som altid være i snor/stå bundet/være i bilen, når I ikke er i gang med
Jeres gennemløb, f.eks. under banebygning/baneafrydning.
9. Vi har ikke helt styr på kvarteret endnu, så indtil videre tror vi, at nærmeste toilet befinder sig på
Karlslunde Rasteplads.
10. På VAS’s vegne: TAK fordi du vil overholde reglerne.

Vi opbevarer indtil videre vores forhindringer i den gamle panserbus – hjælp til med både stort og småt,
når forhindringerne skal ud/ind i bussen. Lad være med at placere forhindringerne foran bussens
bagende, sæt tingene ind i bussen med det samme, så vi ikke skal have fat i tingene ad flere omgange.
Derfor nytter det ikke noget at starte med de forhindringer, der skal ind tilsidst – følg pakkevejledningen!

