
Sak Dato 
observasjon

Beskrivelse Konsekvens Tiltak Dato håndtert Forslag til respons på tiltak og status for 
sak

Status sak

27 27.09.2019 Jeg har registrert at det tidvis ligger og slenger 
redskap i parken. Denne gangen lå det en grafse på 
Bane 1 som hundene kunne ha løpt på/falt over eller 
mennesker kunne snublet i med påfølgende fall.

Å f.eks. falle i stor fart med full 
tyngde over grafsa kunne ha 
resultert i alvorlige skader på 
hunder. Personer som snubler 
kunne ha pådratt seg betydelige 
fallskader ved fall på grafse og/eller 
bakken.

Vi må alle bli mer bevisste på at 
redskap ikke skal ligge og slenge i 
parken. Alle som observerer slike 
forhold må rydde vekk redskap.

Pr i dag står det en del redskaper på 
venstre side like ved inngangen til 
skuret på Bane 1. F.eks. kan dette 
området gjerdes inn med et par 
planker. Da får redskapene en fast 
plass og er lett tilgjengelig uten at 
det er sannsynlig at noen skader seg 
på redskapene. Det foreslås en liten 
åpning nederst som er bred nok til at 
det er mulig å koste gulvet på dette 
arealet.

Februar 2020 Det er satt opp holdere til redskap i skuret Lukket

26 18.12.2018 Jeg opplever stadig medlemmer har med godbiter til 
hundene sine og gir dette til sin egen med flere andre 
hunder på sletta. Jeg har en hund som har 
ressursfordvar og knurrer og blir sint om hun har 
godbit,og andre hunder kommer mot henne. Dette 
har per nå ikke utgjort noen uheldig episoder, men 
det kan potensielt sett blir uheldig sitasjoner. Vi 
bruker parken lite nettopp pga dette og vil revurdere 
om vi skal fortsette å bruke parken.

Kan bli uheldige situasjoner Bør bli mer opplyst, viser til regel 6 i 
ordensreglementet.

29.12.2018 Styreleder har lagt ut denne teksten 
teksten på FB:
Det er ikke tillatt med godbiter, mat til 
hunder og mennesker, leker eller 
pinnekasting da dette kan skape 
konflikter/vokting hundene imellom på 
bane 1 og 2. Unntak er om du er alene 
med din(e) hund(er).

Bruk av godbiter og leker som belønning 
ifm trening på treningsbanen (Bane 3) 
tillates.

Ingenting skal ligge igjen i parken etter 
slike aktiviteter ref pkt nr. 6 i 
ordensreglementet.

Lukket

25 24.09.2018 Det er farlig å parkere i lomme ved hovedvei/andre 
siden av parkeringsplass. Det sperrer utsyn ved 
utkjøring fra bolig og parkeringsplass.

Manglende oversikt kan medføre 
alvorlige personskader og 
materielle skader ved kollisjon i 60-
sonen.

Informere på FB, sette opp skilt 
(snakke med Statens Vegvesen, 
kommunen)

18.10.2018 Det er gjort strakstiltak på FB - 110 har 
kvittert på lest innlegg. Det er Statens 
vegvesen som vil eie saken; kommunen 
har sendt saken til SSV. Saken følges opp 
videre. Kommunikasjonen sendes til 
beboere ved parkeringsplass.

Lukket

24 06.09.2018 Positiv melding; Kom med forslag til en fra styret om å 
få opp noen kroker i slusene for å henge opp sekker 
og bånd. Dette var allerede tenkt på og i dag eren fra 
styret på plass og fikser.  Tipp topp.

Slipper å snuble i bånd som ligger 
på bakken i slusene

Dette var allerede tenkt på og i dag 
er en fra styret på plass og fikser

06.09.2018 Styret har hatt saken på agenda, og på 
siste styremøte 30.08.18 ble det bestemt å 
montere opphengskroker. 

Lukket

STYRETS HÅNDTERINGFRA RAPPORTSKJEMA
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23 04.09.2018 Stadige observasjoner hvor brukere av Sletta ikke tar 
av seletøy på hundene sine.

Ved lek kan hund sette seg fast i 
annen hund, og i verste fall brekke 
et ben eller ennå verre, kjeven.

Så at person fra styret la ut et 
innlegg på Facebook om dette 23. 
august. Men det er flere som 
fortsatt ikke har fått dette med seg, 
så ber om at det henges opp A3 
plakat i slusene, slik at det ikke kan 
unngås. I tillegg sette innlegget til 
person fra styret på toppen av 
Facebook siden
Vi sendte også inn en rapport på 
samme utfordring i slutten av 
juni/begynnelsen av august, men 
finner ikke denne igjen på statuser. 

06.09.2018 Se også sak 21.
Styret har oppdatert ordensreglene. Dette 
med at seletøy bør av ble behandlet på 
styremøte 30.08.18.

Lukket

22 04.09.2018 Var på Sletta 4/9 hvor et nytt medlem ankom plassen 
med mat (baguett). Det ble hintet fra noen andre at 
dette ikke var fornuftig, mens jeg trodde det ikke var 
lov. Jeg leste derfor gjennom ordensreglementet, og 
ser at dette kan være uklart i *6.

Unngå det som er beskrevet i *6: 
konflikter

Jeg anbefaler styret om å legge inn 
et nytt punkt (6) hvor det presiseres 
at det ikke er lov å nyte mat inne i 
parken, hverken for mennesker eller 
dyr. Så mener jeg at *6 bør endres til 
*7, hvor ordet mat fjernes, og at det 
legges til en setning om at du må 
rydde opp etter deg hvis du har med 
pinner eller leker. 

06.09.2018 Styret har oppdatert ordensreglene. 
Forslaget fra observatør presiseres i 
ordensreglene.

Lukket

21 26.06.2018 Ønsker at alle tar av hundene sine både halsbånd og 
sele, ref kurs med Lundquist. Hundepark =nakenhund

Hundene kan skade seg i leke  Alle må si ifra når man ser at hund 
kommer inn med seletøy. 
Observerer dette ofte, jeg pleier og 
si i fra men mange står da som et 
spørsmålstegn!

26.06.2018
30.08.2018

Seletøy bør tas av hunden før hunden skal 
inn på banene. Tettsittende halsbånd er 
foretrekke da dette gjør det enklere å 
holde hunden ved behov. Det legges inn et 
eget punkt i ordensreglene og grunnen for 
at seletøy bør tas av.
Denne saken ble oppdatert på styremøte 
30.08.18.

Lukket

20 27.01.2018 Lås mellom banene er defekt og har falt av. Porten 
kan ikke låses

Hunder kan komme inn på en bane 
de ikke skal være på. Eier har valgt 
en bane - og med porten åpen kan 
det lett skje uønskede situasjoner.

Reparere lås så fort som mulig. 
Denne skal bli reparert 28.1.18. 

28.01.2018 Reparert av en i Styret Lukket
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19 25.01.2018 Anonymisert: 
I styremøtereferat fra 4/1-2018, punkt 7 står det at 
det er godkjent minihund-klubb og at sekretær i 
klubben koordinerer dette med initiavtivtakere i hht 
planer (dato, tid, opplegg osv).  

Innmelder mener at det ikke er samsvar mellom 
referat fra styremøte og det andre styremedlemmer 
uttaler seg om på Facebook om denne saken.

Styrets referat samsvarer ikke med 
uttalelser på Facebook-siden til 
klubben. Dette ser ikke bra ut. 
Her er det noen med egen agenda, 
som ikke tar hensyn til hundeeiere 
med hunder over 5 kg i kjernetiden. 

Sørge for at referater samsvarer 
med det som faktisk ble vedtatt.

12.02.2018 Saken er gjennomgått av nåværende styre, 
og drøftet med tanke på 
kommunikasjonsform. Styret har 
innført/innfører rutiner for å sikre mot 
misforståelser. Det er ikke noe i 
vedtekter/ordensregler som definerer 
kjernetid. Styret kan ikke se at det er noen 
som har egen agenda i denne saken.

Lukket

18 På valpetreff Ved minst 2 anledninger har ansvarlig for valpetreff 
bedt andre hundeeiere om å ta på bånd innenfor 
gjerdene, da vedkommende mente at leken ble for 
voldsom. 
Å ta på et bånd innenfor portene på Sletta er ikke det 
som er anbefalt, da hunder skal være "nakne".

Anonymisert (navn på innmelders 
hund er fjernet): 

Hunder kan blir utrygge eller noen 
vil forsvare eier dersom de føler seg 
truet. 
Førstegangs-hundeeiere blir usikre 
og gjør som de blir fortalt, da de 
ikke vet bedre foreløpig. Heldigvis 
har vedkommende fått leke med 
innmelders egen hund (en trygg, 
voksen hund) som er mer egnet til 
å oppdra en valp, enn andre valper.
Dette er direkte feil metode og må 
aldri skje igjen.

Dersom en synes at leken er for 
voldsom, så bør en dra fra Sletta.

12.02.2018 De forhold som er beskrevet er ikke i 
samsvar med faktiske forhold. Bruk av 
bånd etter behov var avtalt mellom 
hundeeierne. Styret støtter 
fremgangsmåten. Bruk av bånd er ikke 
nevnt i ordensregler. Flere praktiserer 
også bruk av bånd ifm «time out». Bruk av 
bånd kan i noen tilfeller gjøre treff mellom 
hunder tryggere. Den trygge hunden kan 
holdes i bånd mens den usikre nærmer seg 
i sitt tempo før begge slippes løs sammen. 

Lukket

17 28.12.2017 Så det jeg tror var stømhalsbånd på en hund inne på 
Sletta.

Brudd på Norsk lov.Dårlig 
omdømme

Lage et punkt i ordensregler at 
strømhalsbånd er forbudt.Informere 
på FB siden vår at stømhalsbånd er 
forbudt og bruke i følge Norsk lov og 
er straffbart, og kan føre til 
bortvisning fra klubben.

10.1.2018
30.08.2018

Det etableres 
en prosedyre 

(pågår)

Status:
Det er lagt ut melding om forbud mot 
strømhalsbånd på FB 10.1.18.

Styret etablerer en prosedyre for å 
håndtere slike saker (pågår). Det tas inn i 
ordenreglene at strømhalsbånd er forbudt 
å bruke.
Saken ble oppdatert på styremøte 30.8.18.

Lukket
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16 nov.17 Anonymisert: Hund "X1" angrep liten hund (liten 
hund, ingen sjans mot en så stor hund) med biting og 
makt. Liten hund ble redd resten av dagen på sletta og 
pep da det skjedde.

Redsel og tvil Fortelle eier at de må ta hunden når 
det skjer, evt dra på sletta bare når 
det er hunder som hund X1 går 
overens med.

Snakke med eier på tlf om det inntrufne. 
Spørre om eier har gode forslag til hvordan 
dette kan unngås i fremtiden.
Hund "X1" er også rapportert i sak 15 - 
altså samme hund. 

STATUS:
Har snakket med  involverte i rapporten 
dagen etter disse kom inn; eier av hund 
"X1" har gode forslag til hvordan dette kan 
unngås i fremtiden - bl a ved å være 
sammen med utvalgt(e) hunder, evt på 
egen bane. Leder i Sletta Hundeklubb har 
tidligere lagt ut et generelt innlegg på FB 
vedrørende ikke ønsket atferd av hunder 
som er nyttig informasjon. 

Lukket

15 nov.17 Anonymisert: Hund "X1", angriper hunder 
uoppfordret hver gang de er på sletta. I dag så angrep 
den en liten hund og filleristet den, mens hunden 
skrek. Eier av hund "X1" forholdt seg passiv

Denne hunden burde ikke kunne 
være her på sletta hvis dette 
fortsetter

Snakke til eiere. Få de til å disiplinere 
hunden sin

Snakke med eier på tlf om det inntrufne. 
Spørre om eier har gode forslag til hvordan 
dette kan unngås i fremtiden.
Hund "X1" er også rapportert i sak 16 - 
altså samme hund. 

STATUS:
Har snakket med  involverte i rapporten 
dagen etter disse kom inn; eier av hund 
"X1" har gode forslag til hvordan dette kan 
unngås i fremtiden - bl a ved å være 
sammen med utvalgt(e) hunder, evt på 
egen bane. Leder i Sletta Hundeklubb har 

        

Lukket

14 Løpende Hva om å stirre mye ned i mobilen og mister fokus på 
sin egen hund når det er mange i lek.noen glemmer 
helt at de er der med hunden og har mere fokus på 
mobilen.de får ikke med seg det som foregår innenfor 
gjerdet og om hunden gjør noe galt el løper på en 
mens man stirrer inn i skjermen

Hund kan gjøre ugang uten at eier 
er oppmerksom .
Personer kan bli løpt el hoppet på 
mens de er opptatt med mobil.
Skade på tobeinte mens de ikke 
følger med hundens lek

Vær tilstede når du er i inngjerding 
med egen hund.

16.08.2018 Det er lagt ut et innlegg på FB om å holde 
fokus på hundene - med 
illustrasjonstegning. Det er satt opp plakat 
med illustrasjonstegning i hundeparken.

Lukket

13 01.03.2017 I mars månad 2017 satt jag i en plaststol utan att ha 
något stabilt bakom mig på Sletta. Plötsligt kom en 
glad hund på ca 25-30 kg emot mig. Jag tippades 
handlöst bakåt.
Hundägaren tog verkligen hand om mig. Det här 
kunde man inte förutse, men när det nu hänt så är det 
något att tänka på, tycker jag.

Jag slog i bakhuvudet och låg på 
backen en stund. Resten av dagen 
var jag omskakad. Med några 
Paracet var jag ok nästa dag.

Man bör alltid ha något stabilt 
bakom sig då man sitter på en stol 
inne på Sletta. Dessutom bör man 
följa med på var hundarna springer.

15.08.2017 Det er lagt ut en  sak på FB som maner til 
forsiktighet når man sitter i stol  - se figur 
på Facebook som illustrerer hendelsen. 
Det er satt opp plakat med 
illustrasjonstegning i hundeparken.

Lukket
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12 Uke 31 Anonymisert: En person med en tispe som 
tilsynelatende luktet løpetid ankom hundeparken. 
Hannhunder i parken viste interesse for tispen. Eieren 
av tispen oppfordret eierne av hannhundene som 
hoppet på tispen til å slå disse hundene med båndene 
sine. Da tispeeieren var på vei ut av hundeparken 
gjorde personen to sparkebevegelser mot en av 
hannhundene.

Hund ikke skadet

 

Vet ikke Uke 32 Hendelsen/handlingen slik det er 
beskrevet i denne rapporten er ikke tillatt i 
hundeparken. Det strider mot:
Klubbens visjoner og klubbens ordensregel 
nr 4.
Via klubbens facebook-gruppe  er det 
minnet på at tisper med løpetid ikke har 
adgang til hundeparken,  og det er gjort 
klart at å sparke hunder ikke er 
akseptabelt. Tispeeier er kontaktet av 
styret og har lagt fram sin versjon av 
hendelsen. Innmelder er også kontaktet av 
styret for en samtale om hendelsen.

Lukket

11 02.04.2017 Har sett på oppslag at de med små hunder kan bruke 
deler av hundeparket sitt område to dager i uken. Jeg 
ville prøve hundeparken søndag 2. april. Jeg så store 
hunder på begge områdene.

Jeg gikk hjem. Jeg vet ikke om det 
er vits å melde seg inn i denne 
klubben hvis det likevel er store 
hunder overalt.

Vet ikke 19.04.2017 Skrive på Facebook og minne 
medlemmene på klubbens nye ordning  
med de to dagene i uken for små hunder.
Status: Det er lagt ut innlegg på FB om 
saken.

Lukket

10 15.04.2017 Ståltråd på gjerde stakk ut og kunne skadet øye på 
hund - eller snuten

Skade på hund - kan bli alvorlig Ståltråd er fjernet 15.04.2017 Ståltråd fjernet av innmelder. Lukket
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9 30.03.2017 Tilløp: mange hull som potensielt kan medføre 
brukket ben på både dyr og mennesker.

Endte opp med en mindre alvorlig 
"overtråkk" på hunden jeg hadde 
med meg. Haltet i 5 - 10 minutter, 
men det gikk over. Kunne vært 
verre, og det kan fortsatt skje.

Tiltak 1: brukere av Sletta må "være 
tilstede" å påse at deres hund ikke 
graver hull! 
Tiltak 2: nå som det er hull, så må 
disse tettes fort

27.04.2017 Skaffe grafse og jord. Tette hullene. Kjøpe 
dette utstyret - til billig penge.
STATUS: Hull tettes fortløpende, gravse er 
donert av medlem.

Lukket

8 30.03.2017 Kom opp på Sletta idag ca. kl. 12. Lå en tom 1,5 liter 
Coca Cola flaske mitt i bingen og korken ved siden av.

Tilløp: hvis to hunder vil ha korken 
og de kjemper om dem, kan denne 
settes fast i halsen. Eller de kan 
sloss om den.
Omdømme: forsøpling av område 
er ikke pent. Michael hadde en 
opprydding av små pinner og løse 
gjenstander på søndag 26.03.2017.

For meg er det revnende likegyldig 
hva hundeeiere bruker som leke når 
de er der alene eller sammen med 
kjentfolk. Men det må forventes at 
det ryddes opp etterpå.

03.04.2017 Legge ut på FB en oppfordring om å følge 
med hundenes lek og ikke slenge ting fra 
seg.

Lukket

7 30.03.2017 Det var kastet to 1/2 litere og en brusboks i den røde 
dunken som står i slusa. Synes det er unødvendig å 
fylle opp den lille dunken med pant. I tillegg til 
miljøhensynene vi bør ta.

Søpla blir fortere full. Et fåtall som 
tømmer denne dunken når den er 
full. 

Ha en egen beholder/kasse til 
flasker? Pante-pengene går til Sletta 
hundeklubb. 

15.04.2017 Skaffe beholder/kasse til flasker, Spørre på 
FB om noen har kasse/beholder å avse. 
Jens henger opp en samlepose for flasker i 
gapahuken.
STATUS: Det er hengt opp pose i skuret - 
og melding lagt på FB

Lukket

6 28.03.2017 Gjørmete øverst på parkering Biler kan sette seg fast.Ser ikke 
pent ut

Kortsiktig tiltak er at jeg har sperret 
av øverste del av parkering med 
sperre bånd,til det tørker opp eller 
blir utbedret med grus

28.03.2017 Sperret av. Se Tiltak Lukket

5 Slutte å hive hundebæsjen over gjerde mot 
høyballene

Mange barn som går og leker der 
når det er skole, barnehager osv på 
sletta.

Bruk hundeposer og fjern spadene. 28.03.2017 Henge opp hundeposer. Fjerne spadene. 
Sjekke med kommunen om det er mulig å 
få samme opplegg som de har i Bamble 
kommune der det er stativer med poser 
som en kan ta av. Sette dette på Sletta 
(husene) og nede ved stien
STATUS: Spadene er det tidvis bruk for, så 
det er vanskelig å fjerne spade. Det er 
hengt opp skilt som oppfordrer til ikke å 
kaste hundebæsj over gjerdet.

Lukket

4 27.03.2017 Fant mange hunde poser langs stien opp til Sletta Dårlig omdømme av klubben Har tatt og fjernet de posene jeg 
fant

27.03.2017 Poser fjernet Lukket
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3 26.03.2017 Veldig ofte seg jeg hunder har tilgang på leker eller 
pinner. Ofte ser jeg også hundeeier kaster på disse. 
Jeg ser også at hunder ganske ofte får godbiter.
Jeg har lest reglene og forstått at dette faktisk er 
ulovlig.

Godbiter, leker og kasting av pinner 
kan gjøre at hundene vil sloss om 
hvem som vil ha de. Jeg har flere 
ganger sett hunder bli hissige når 
det skjer. Jeg vil ikke komme hjem 
med skadet hund.

Det må gjøres mer synlig at dette 
ikke er lov.

28.03.2017 Kanskje bruke Facebook? Lenke til 
Ordensregler - se paragaf 6.
STATUS: Det er lagt ut innlegg på Facebook 
som minner om ordensreglene 
vedrørende slike forhold.

Lukket

2 26.03.2017 Det står skruer ca 1 cm opp av dekke på 
"mønehinder" på agility-banen. Dette ble observert 
26.3.17. Dette kan skade poter på hunder alvorlig.

Skade på poter; rivningsskader Fjerne skruer, sjekke og sikre andre. 
Løse skruer er fjernet,

26.03.2017 Skruene er fjernet og kastet. Lukket

1 26.03.2017 Fotstøtter til slalåm på agilitybane spriker oppover slik 
at hunder kan fot i klem. Observert 26.3.17, men 
påpekt av andre før. Dette kan skade hunder alvorlig.

Skade på hund. Bruddskader. Reparere. Forholdene er fikset. Det 
er tatt bilde. 

26.03.2017 Føtter er satt på plass/bøyd på plass. Lukket
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