Kirsu-hallin säännöt
1.10.2012 alkaen
päivitetty 6.1.2018
Noudattamalla yhteisiä sääntöjä, voimme pitää hallin meille kaikille mukavana paikkana harrastaa
koiriemme kanssa.
Harjoittelijan vastuu






Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti
muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Jokainen treenaa hallilla omalla vastuullaan.
Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat on
luovutettaessa samassa/siistimmässä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot.
Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
Hallin käyttäjän tulee ilmoittaa vahingoista (toisten aiheuttamista tai omista) heti hallin
yhteyshenkilölle.

Kouluttajan vastuu





Kerro treeneihin osallistuville missä koiraa tulee ulkoiluttaa ja varmista kysymällä ohjaajilta
että koirat ovat ulkoilleet ennen hallille tuloa.
Ilmoita ryhmäläisille, että käytössä on sakkomaksu, jos koira tekee tarpeensa sisätiloissa.
Sakkomaksun hinta sekä tarkemmat ohjeet kohdassa Siisteys
Jos sakkomaksua ei makseta ja jos koira tekee tarpeensa sisälle toistuvasti, seuraa tästä
treeni/hallipaikan menettäminen.
Huolehtii, että hallin oven sähkölukko on kiinni-asennossa koulutuksen päätyttyä.

Siisteys











Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin sisälle menoa, näin
matto pysyy mahdollisimman hyvänä ja käyttökuntoisena/puhtaana.
On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy puhtaampana.
Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi. Koirien jätökset heitetään
ulkona olevaan roska-astiaan. Koirien ulkoilutus hallilta Pallotien suuntaan eli hallin pihalta
oikealle. Koirien ei saa antaa pissata myöskään hallin seinustalle.
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei
tulisi pissa- tai kakkavahinkoja.
Koiran jätökset on siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla. HUOM!
pissa, - kakka, - ja oksennussakko 10 €. Sakko koskee kaikkia, myös pentuja. Sakko tulee
maksaa koirakerhon tilille välittömästi. Tilinumero: IBAN FI97 5720 2320 2369 57 BIC:
OKOYFIHH . Viestikenttään: Pissa/kakkasakko tapahtumapvm. Hallilla tilisiirtoja sakon
maksua varten.
Kerää hallin lattialle pudonneet makupalat pois. Myöskään vesikuppeja ei jätetä hallin
lattialle vaan ne tyhjennetään ja laitetaan hyllyyn.
Narttua, jolla on juoksuaika EI saa tuoda halliin edes juoksuhousuissa.
Halli on koirien treenipaikka, ei leikkikenttä. Älä siis anna koirien juosta hallissa
temmeltämässä.

Ohjeita treeneihin



Käytä harjoitellessasi keinonurmelle soveltuvia kenkiä.
Esteitä ei saa raahata, sillä rikot tekonurmen. Jos et pysty nostamaan, älä siirrä!









Vasemman puoleiselta kentältä (toko/agikenttä) korjataan agilityesteet esteet pois treenien
jälkeen. Hallin oikealla puolella (agikenttä) jätetään agilityesteet paikoilleen ja jos esteet
siirretään sivuun, on ne siirrettävä takaisin kentälle treeniajan loputtua.
Esteet siirretään hallin kiinteille seinille, ei keskiosan aidan viereen, ja mahdollisuuksien
mukaan niille osoitetuille paikoille
Hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et
ole harjoitteluvuorossa.
Tavoitteena on antaa koulutus- ja suoritusrauha hallissa treenaaville, pyri siis pitämään
koirasi odotteluaikana hiljaisena. Hyvä vaihtoehto on pitää koira häkissä odottelemassa
vuoroaan.
Tupakointi on kielletty hallissa ja sen seinustalla. Jos tupakoit siivoa myös tumpit.

Vapaaharjoittelu











Vapaaharjoittelu tarkoittaa ilman ohjausta tapahtuvaa suunnitelmallista harjoittelua.
vapaaharjoitteluoikeus ei oikeuta varaamaan kenttää koulutusta varten.
Vapaatreenaaminen tapahtuu halliin saapumisjärjestyksessä.
Vapaatreeniaikaa ei voi varata itselleen esimerkiksi lämmittelylenkin ajaksi tuomalla tavarat
halliin, vaan jokainen kentän vapautumista odottava odottaa vuoroaan hallissa. Ilmoita, että
olet tulossa vapaaharjoittelemaan, kentällä jo oleville.
Mikäli kentän reunalla on treenivuoroaan odottavia, tulee kentällä harjoittelevan ottaa tämä
huomioon. Yhden vapaaharjoittelijan harjoitusaika on noin 15-20 minuuttia. Aika katsotaan
hallin kellosta.
Vapaatreeniaika on ohjaajakohtainen. Vapaaharjoitteluun käytettävä aika ei pitene, vaikka
ohjaaja harjoittelisi useamman kuin yhden koiran kanssa.
Kentällä voi harjoitella useampi koirakko kerrallaan, mikäli vapaaharjoittelijat näin sopivat.
Kentän jakaminen ei pidennä harjoitteluaikaa, vaan seuraavan vapaatreenaajan
saapuessa, kentän tulee vapautua kohtuullisessa ajassa (15-20 minuuttia).
Vapaaharjoittelun aikana hallin ovea ei laiteta auki-asentoon, vaan ovesta kuljetaan tägillä
tai numerokoodilla.

Käytännön vinkkejä










Valokatkaisijat ovat ulko-oven vieressä (sisääntulon oikealla puolella). Valot sytytetään
halliin kaikista kolmesta katkaisijasta. Muista lähtiessä sammuttaa valot kaikista kolmesta
katkaisijasta.
Esteitä ei saa siirtää kentältä toiselle. Tai jos lainaa, kysy siihen tarvittaessa lupa ja palauta
oman vuorosi jälkeen ko. kentälle.
Numeroita ei saa kuljetella kentältä toiselle, tai jos lainataan, palautetaan oikealla kentälle.
Pienet numerot agikentällä ja isot numerot toko/agikentällä.
Hallin ovea ei saa kiilata auki, sillä sähkölukko menee vikatilaan.
Viimeinen treenaaja huolehtii että hallin ovi on lukossa ja sammuttaa valot.
Ensiaputarvikkeet löytyvät valkoisesta Ensiapu-kaapista wc-käytävästä
Siivoustarvikkeet Pissipois-ainetta löytyy hyllystä ja WC:ssä on paperia.
Ilmoita havaitsemistasi ongelmista sekä rikkonaisista esteistä sähköpostilla
halli@lohjankirsut.fi

Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto!

