Retningslinjer for brug af hundetræningsarealet ved Kongskilde,
Slettevej
Træningen skal foregå efter følgende retningslinier:














Træningen skal foregå inden for det markerede areal på vedlagte kort.
Hunde skal være under kontrol, således at de ikke er til fare eller gene for
andre skovgæster.
Skoven – inkl. træningsarealet – er åben for offentligheden, hvorfor
træningen skal foregå under hensyntagen til øvrige skovgæster.
Publikum skal kunne passere området via den gule, afmærkede vandresti
som fører op over Ny Rytterbjerg.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til når som helst at regulere
anvendelsen af hundetræningsarealet, såfremt der måtte vise sig
uhensigtsmæssige følgevirkninger af hundetræningen.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at tilbagekalde meddelte tilladelser,
hvis ansøgeren ikke følger retningslinierne.
Alle træningstidspunkter skal forlods bookes hver for sig via
http://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort Start med at oprette dig
som bruger under LOG IND. (Så kan du til enhver tid booke andre
aktiviteter, redigere, aflyse m.m.) Vælg herefter ’Book via liste’ eller ’book
via kort’. Vælg Kongskilde Hundetræningsområde, Slettevej. Klik
på den grønne knap ud for ’enkelt booking, booking af faste ugedage eller
booking ud fra datoliste’. Nu lukker et nyt vindue op. Udfyld rubrikkerne
med dato, aktivitet, deltagerantal osv. Klik på ’Tilføj til kurv’. Du kan
vælge at booke mere eller klikke på ’gennemfør booking’. Nu sendes
ansøgningen til Naturstyrelsenos, og vi sender svar indenfor max 10 dage.
Der gives tilladelser til brug af træningsarealet efter ”først til mølle
princippet”. Der kan bookes max. 12 måneder frem.
Uden for træningsarealet, samt indenfor træningsarealet når hundene ikke
er i en konkret træningssituation, skal hunde holdes i snor overalt, og
anvisninger fra skovens ansatte skal følges.
Tilladelsen omfatter ikke tilladelse til bilkørsel, teltslagning el.lign. på
arealet. Parkering kan foregå langs Slettevej
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