Regler for bruk av treningsterreng i regi av Tromsø Hundeklubb,
FHG
Trening er tillatt i perioden 1. januar til og med 31. mars i avtalte treningsområder i Store
Blåmannsvik på Kvaløya og i området til Tomasjord – Oldervik utmarkslag.
Store Blåmannsvik;
Terrengets avgrensning fremgår av vedlagte kart (leveres ut sammen med treningskort). Det
oppfordres til å holde aktiviteten vest av høyspentlinje av hensyn til hytteeiere i området,
samt parkering etter vegtrafikkloven. Terrenget omfatter også umatrikulert grunn opp til
høyeste topp og vannskille mellom Orvasstind og Middagsfjellet, og videre via Storholten og
til Tverrfjellet.
Tomasjord-Oldervik Utmarkslag;
Grensene følger av vedlagte kart (leveres ut sammen med treningskort). Grensen går på
høyeste topp mellom Tromsdalen og Krokelvdalen, bak Tromsdalstinden og mot kanten ned
mot Breikvikeidet, og dekker hele området nord mot Ullstind, men ikke selve Ullstind.
Generelle vilkår;
Tilbudet gjelder FHG’s medlemmer og forutsetter kjøp av treningskort til delfinansiering av
terrengleie.
Treningskortet, som koster kr 200,- bestilles på epost til ingar.leiros@uit.no . Kan også
kontaktes på mobil 95966895.
Treningskortet gir ubegrenset adgang til Store Blåmannsvika.
I Tomasjord-Oldervik Utmarkslag har FHG kjøpt 10 treningslisenser. Mandag – fredag kan
disse lånes, og må alltid medbringes under trening. I helgene er disse øremerket organisert
trening i regi av FHG. Nærmere info om denne treningen legges ut på hjemmesiden til FHG.
All trening skal følge aktsomhetskravene i hundeloven, viltloven og reindriftsloven. Det
juridiske ansvaret i forbindelse med treningsaktiviteten ligger fullstendig hos hundeeier.
Et treningskort gjelder for inntil 2 hunder.
Trening skal skje uten våpen. Trening med startpistol er imidlertid tillatt.
I Blåmannsvika anbefales 6mm pga. nærhet til hytter.
Ta alltid med utskrift av treningskortet.
Det finnes tamrein på beite i begge områdene, og det er hundeeiers ansvar å forhindre
uønskede hendelser i forhold til dette.
Det oppfordres til fornuftig parkering i henhold til Veitrafikkloven!
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