
Långt hår
Alla medlemmar med långt hår ska av säkerhetsskäl ha det uppsatt eller 
använda någon form av hårband/pannband under träningen.

Fotvård
Tånaglar måste vara noggrant klippta för att inte orsaka skada på sig själv eller 
sina träningskamrater. Eventuella fotvårtor bör behandlas omgående.

Träningskläder och utrustning
Träningskläderna ska tvättas systematiskt. Träningsutrustning (handskar och 
fotskydd m.m.) ska torkas med handduk efter varje pass de använts samt däref-
ter lämnas ute för ”luftning”. Till träningen ska alla medlemmar ha med en 
liten handduk så att man kan torka lånade skydd.

Omklädningsrum
I omklädningsrummen ska det vara ordning så att kläder slipper förväxlas och så 
att alla får plats att byta om. Kläder skall antingen hänga på krokarna, vara vikta 
i en hög på bänken eller ligga i väskan. 

Skor och ytterkläder
Ytterskor ställs i skohyllorna och inte på golvet. Ytterkläder hängs på krokarna i 
åskådargången eller i omklädningsrummen. Vänligen respektera att skor 
endast är tillåtna att ha på sig vid entrén. Lokalen är i övrigt skofri. 

Sekretariat
Sekretariatet är öppet mellan träningspassen. Då kan man anmäla sig till olika 
tävlingar och läger, beställa utrustning och klubbkläder. 

Nötförbud
Pga allergier är det strängt förbjudet att ha med nötter och snacks/kakor/godis 
som innehåller nötter till träningslokalen. 

Fikarum
Fikarummet är en del av lokalen som är till för både medlemmar och åskådare. 
Det är allas ansvar att ställa iordning efter sig både vad gäller diskning samt att 
ställa tillbaka stolar m.m. Barn får vistas i fikarummet i vuxet sällskap.

Åskådare 
Åskådare hänvisas till utrymmena för åskådare som är vid entrén (upphöjd 
yta) samt vid åskådargången (bakom fönsterrutorna). Träningsytan är endast 
till för dem som tränar. Åskådare som uppehåller sig på den upphöjda ytan 
uppmanas att vara tysta för att inte störa pågående träning.  
I övriga åskådarutrymmen är det ok att samtala lågmält men stök och stoj 
hänvisar vi till lekplatserna utanför lokalen för bästa möjliga träningsro.
Instruktören har rätt att avvisa personer från lokalen som stör träningen.

Försäljning
Extern försäljning samt reklam i träningslokalen är inte tillåten. Önskar man 
sälja begagnad träningsutrustning så är det ok att sätta upp ett anslag på 
anslagstavlan vid entrén. Obs! Föreningen förmedlar inte denna försäljning 
utan det sker på annonsörens ansvar. 

Träningslokalens entré
Bilar ska inte parkera eller stanna tillfälligt för på- och avstigning i direkt 
anslutning till träningslokalens entré. Detta pga skymd sikt samt avgaser som 
kommer in i lokalens ventilationssystem. 

Parkering
Föreningen har inga hyrda besöksparkeringar. Observera att parkeringsplatser 
markerade men reg.nr. eller företagsnamn är förhyrda även under kvällstid!

Information
Det är varje medlems ansvar, vårdnadshavare för minderårig, att kontinuerligt 
titta på anslagstavlorna i träningslokalen samt på föreningens FB-sida och 
hemsida för aktuell information om träningen och övriga aktiviteter.
Kontakt med föreningen sker fördelakrigast via e-post: info@skovdetkd.se

Detta tänker alla på under varje träning
Ÿ Vi kommer i tid till träningen (5 min innan start) och gör vårt bästa under hela 

träningen. 
Ÿ Vi är goda träningskamrater och uppmuntrar våra träningskompisar. 

Sänkningar och dåligt uppförande är absolut förbjudet!
Ÿ Behöver vi gå på toaletten eller lämna lokalen under pågående 

träning säger vi till instruktören som leder passet. 
Ÿ Vattenflaskor ställer vi på angiven plats och det är också där vi dricker under 

vattenpauserna.
Ÿ Vi bär inte smycken och klockor under träningen och mobiltelefonen 

lämnar vi avstängd.


