
 
 

Inomhuslokal Bodens BK & HU 

Bokning 

Kurser har företräde, övriga bokningar med minst 3st medlemmar i en studiecirkel får boka 

in sig på tillgängliga tider enligt nedan.  

Bokning sker månadsvis, från den 15:e varje månad kan man skicka in önskemål om nästa 

månads träningstid.  

Maila lundberg.linnea@gmail.com med önskemål om tider! 

Alla bokningar visas i klubbens kalender som ni ser via hemsidan 

www.bodensbrukshundklubb.se eller kalendern direkt  

 

Öppen träning onsdagar 18.00-19.30  

Har ni ingen träningsgrupp kanske ni kan hitta likasinnade på öppna träningen 

och då bilda studiegrupp för att kunna boka lokalen! 

 

Bokningsbara tider 

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 

 17.00-19.15 3 studietimmar 

 19.30-21.45 3 studietimmar 

Onsdag  

 19.30-21.45 3 studietimmar 

Lördag och söndag bokas enligt önskemål 2-3 studietimmar per studiecirkel 

Vardagar dagtid bokas valfria tider 2-3 studietimmar per studiecirkel.  

 

Alla träningsgrupper skriver upp sig för att vara veckoansvariga för inomhuslokalen och då 

ingår dammsugning av matta, städning av toalett, uttag av sopor samt veckoansvar för 

öppna träningen, meddela tema för onsdagsträningen till lundberg.linnea@gmail.com  

Lista för veckoansvariga finns i facebookgrupp ”Bodens BK Cirkelledare inomhuslokal” dit 

alla cirkelledare inbjuds.  

 

Läs trivselreglerna innan ni tränar i lokalen  

mailto:lundberg.linnea@gmail.com
http://www.bodensbrukshundklubb.se/
https://www.google.com/calendar/embed?src=nob5kk1knmlamp3nd27p92ldeg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm
mailto:lundberg.linnea@gmail.com


 
 

Trivselregler 

Inomhuslokalen är endast till för medlemmar i Bodens BK & HU 

Alla hundar som vistas på klubben ska vara vaccinerade 

Rasta hunden ordentligt innan träning och plocka upp efter er 

Ingen rastning inomhus eller i direkt anslutning till ingången till klubbstugan 

Regelbundna kisspauser ute rekommenderas 

Inga löptikar 

Händer en olycka ska städning ske direkt, städutrustning och instruktion finns i 

hallen 

Inga utomhusskor på mattan 

Om hunden är blöt, torka av tassarna med handduk som finns i hallen innan ni 

går in på mattan 

Hopphinder står i hallen och måste lyftas på plats (ej dras på mattan) 

Rallyskyltar och koner finns i hallen, självklart plockar vi bort det vi använt 

Ingen reglering av värmen på fläkt och element,  

finns önskemål om ändrad temperatur tas det med styrelsen maila 

ordforande@bodensbrukshundklubb.se eller ring 070-533 12 60 

Respektera träningstiderna, kom i tid och lämna i tid 

Låt hunden gå bakom er när ni går ut för att undvika onödiga krockar 

Släck alla lampor (ej fönsterlamporna) 

Lås och larma på lokalen när ni lämnar 

Bokaren är personligt ansvarig för att se till att stugan är låst och larmad när ni 

lämnar 

 

Närvara ALDRIG i inomhuslokalen med en hund som visat symptom på/utsatts 

för smitta av kennelhosta. Karenstiden är EN MÅNAD och det gäller även andra 

hundar i hushållet som är symptomfria men vistats med sjuk hund! 

Visa hänsyn mot andra och följ dessa regler 
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