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Verksamhetsplanering 2016  
Snart påbörjas arbetet med att upprätta verksamhetsplaner, har du några timmar per år Du 

vill engagera dig i en sektor? Hör av dig till sammankallande i sektorerna! 

HUS – Hundägarutbildning (kurser, föreläsningar och utbildning):  

Linnea Björkman  linnea.j.bjorkman@gmail.com 

BOL – Bruks-, Lydnads- och Rallylydnadstävlingar:  

Linda Nilsson   imze.nilsson@tele2.se 

Agility: Pernilla Stenqvist   pernillastenqvist@hotmail.com 

RUS – Rasutveckling (mentalitet och exteriör):  

saknas    ordforande@bodensbrukshundklubb.se 

TJH - Tjänstehund:  

Camilla Selin   camilla.selin83@gmail.com 

HU – Hundungdom (aktiviteter för dig mellan 7-25 år):  

saknas   ordforande@bodensbrukshundklubb.se 

Kommittéer 

 Kök: Marie-Louise Palmblad elit2009@live.se 

 MOA – Mark & Anläggning: 

 Kenneth Nilsson  kenneth.10nilsson@gmail.com 

 PR/Info – Hemsida, Medlemsblad, Sponsring, klubbkläder: 

 Linnéa Lundberg   lundberg.linnea@gmail.com 
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Inomhuslokal Bodens BK & HU 

Från 1 november 2015 kommer en inomhusmatta ligga inne i klubbstugan.  

Ytan med matta är 7 * 8 m 

 

Bokning 

Kurser har företräde, övriga bokningar sker via studiefrämjandet, minst 3st i en 

studiecirkel får boka in sig 1,5 t, max 5 veckor kan bokas åt gången. 

Kontakt tas med Britt-Mari Olsson på 0921-520 30 eller  

britt-mari.olsson@studieframjandet.se 

Alla bokningar visas i klubbens kalender som ni ser via hemsidan 

www.bodensbrukshundklubb.se eller kalendern direkt  

 

Öppen träning onsdagar 18.00-20.00  

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 

 17.00-18.30 2 studietimmar 

 18.45-20.15 2 studietimmar 

 20.30-22.00 2 studietimmar 

Onsdag är kurs- och studiecirkelfri kväll 

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

 

Läs trivselreglerna innan ni tränar i lokalen  
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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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