
Frigångarna 2019.08.22 

Trivselregler för hundar och hundägare på Sundsby  

Du är välkommen till Frigångarna om du tycker om hundar och har en hund som har 
glädje och nytta av att träffa andra hundar under lugna och trevliga former.  

Frigångarnas verksamhet bygger på att samtliga deltagare hjälps åt och bidrar med  
det man kan.  

Du som inte har varit med tidigare, ta kontakt med ansvarig träffledare så att du kan  
få hjälp med bra och individuellt planerad inskolning av din hund. Kontaktinformation  
finns på hemsidan. 

Lär känna din egen hund  så att du vet hur den brukar reagera när den träffar andra hundar.  
Du behöver ha kontakt med din hund och ha kontroll över situationen. Tänk på att  
ett hundmöte som går bra idag, kanske av olika anledningar inte fungerar imorgon.  
Vi erbjuder regelbundet utbildning i hundspråk och hjälper till att läsa din hunds signaler. 

Strikt hundägaransvar gäller här som på andra platser. Om hund eller hundförare skadas,  
ska detta omgående rapporteras till den som är ansvarig för träffen. Denna person brukar 
bära gul väst. 

Alla deltagare i Frigångarna har samma ansvar för gemensam trivsel, vare sig vi har små  
eller stora hundar. Vår samvaro bygger på ömsesidig respekt, för hundar såväl som människor.  
Vi ska hjälpas åt att informera varandra om att det finns ’nya’ hundar i flocken ända tills de  
har blivit ordentligt inskolade. 

Ha alltid koppel på din hund i parken och runt byggnaderna. Tänk på säkerhetsavståndet 
mellan kopplade hundar i allmänhet. Vid rast- och grillplatser och under föreläsningar ska  
hundarna vara kopplade, likaså när vi möter och passerar människor som inte tillhör Frigångarna. 

Starta alltid med hunden i koppel och ta reda på vilka hundar som kan få träffas under  
uppsikt av sina ägare.  

Tänk på att alltid hålla flocken i rörelse. När hundar stannar upp kan aggressioner få sitt utlopp.   

Vi använder aldrig flexikoppel vid våra träffar. Vid lek med lösa hundar ska de inte bära sele eller 
halsband. Undantaget är ’jaktbandet’ (med telefonnummer), som vi rekommenderar.  

Rasta hunden innan du träffar övriga hundar. Naturligtvis plockar du upp efter hunden.  
Tunnor finns på Sundsby. 

Naturligtvis lämnar vi inte hundarna i för varma eller kalla bilar, eller fastbundna vid bilen. 

Löptikar ska vara kopplade, hållas åtskilda från flocken och naturligtvis stanna hemma under 
höglöpet.  

Om din hund vid olika tillfällen behöver större avstånd till andra hundar, finns möjlighet  
att bära det gula bandet. Se www.gulahund.se 

http://www.gulahund.se/

