Hallstahammar Brukshundklubbs policy

Detta är ett samlat dokument för Hallstahammar Brukshundklubbs policy och gäller de frågor
som är speciella för klubben. I övrigt hänvisas till den centrala policyn.
Hallstahammar Brukshundklubbs policy är uppdelad i fyra delar, en allmän, en för utbildning
av funktionärer, en för uthyrning av anläggningen och en för träning och andra aktiviteter på
anläggningen.
Styrelse på Hallstahammar Brukshundklubb äger rätt att med omedelbar verkan uppdatera och
ändra policy men ska på nästkommande medlemsmöte informera om ändringarna och varför
de gjorts. Då medlemsmötet är lokalklubbens högsta beslutande organ äger mötet rätt att
ändra styrelsens beslut.
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Del 1: Allmän policy
Hundar i klubbstugan
Hundar får vistas i klubbstugan under förutsättning att föraren städar efter hunden. Undantag
är löpande tikar som inte får vistas i klubbstugan
Löptikar
Löptikar får tränas på anvisat område under förutsättning att tiken inte mår dåligt under löpet
– hundens välmående prioriteras alltid.
Kursdeltagare ska alltid berätta för instruktören om tiken löper. På agilitykurser ska löptikar
ha tikskydd för att inte bloda ner hindren. På tävlingar gäller de officiella reglerna.
Lösa hundar
Vid organiserad verksamhet får hundar inte springa lösa i eller runt klubbstugan.
Nycklar
De som bör ha nyckel för att kunna sköta verksamheten är styrelse samt instruktörer/ledare.
Övriga medlemmar kan få egen nyckel under förutsättning att de är klubbvärdar minst 4
gånger/år samt ansöker hos styrelsen. Även andra skäl kan åberopas och styrelsen avgör då
om nyckel ska beviljas eller ej.
Fika
Fika (kaffe/te/dricka och gobit/smörgås etc) är gratis för medlemmar då de utför ideellt arbete
för klubben som är sanktionerat av styrelsen; t.ex. styrelsemöte, kursledare vid planerande och
under pågående kurs, funktionärer vid planerande och under tävling samt för medlemmar
under deltagande vid städ- och fixardagar.
Vid övriga tillfällen gäller:
• Medlemmarna betalar rabatterat pris på kaffe
• Kaffepriset som anges i klubbstugan gäller för en kopp kaffe och en påtår.
Måltid
Måltid är gratis för medlemmar då de utför ideellt arbete för klubben som är sanktionerat av
styrelsen; t.ex funktionärer under tävling samt för medlemmar under deltagande vid städ- och
fixardagar. Detta under förutsättning att måltid erbjuds i samband med aktiviteten.
Reseersättning
Reseersättning betalas ut vid deltagande i SM om så klubbens ekonomi tillåter. SM-deltagaren
ska lämna in en ansökan till styrelsen.
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Del 2: Utbildning av funktionärer
Instruktörsutbildning
För att komma på fråga för instruktörsutbildning ska medlemmen:
1. verka som instruktörsaspirant på minst tre relevanta kurser (ej helgkurser, kurser med
mindre antal träffar än fem eller kurser inom ett annat område än vad som
utbildningen avser).
2. bli rekommenderad av minst två av de instruktörer som medlemmen gått tillsammans
med.
3. ha god insikt i klubbens lokala policy.
4. ha god insikt i SBKs organisation och verksamhet.
5. visa god klubbanda och i övrigt väl representera Hallstahammar Brukshundklubb.
Styrelsen kan besluta om att skicka medlem på utbildning även om punkt 1 eller 2 inte till
fullo är uppfyllda, men endast om synnerliga skäl finnes.
Övrig utbildning
För övrig utbildning bör följande beaktas:
1. medlemmen ska ha god insikt i klubbens lokala policy.
2. medlemmen ska ha god insikt i SBKs organisation och verksamhet.
3. medlemmen ska visa god klubbanda och i övrigt väl representera Hallstahammar
Brukshundklubb.
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Del 3: Uthyrning av klubbstuga och anläggning
Vid uthyrning av klubbstuga gäller att medlemmarna ej har tillträde så till vida hyra inte
enbart gäller del av klubbstuga eller bus-hus.
Vid uthyrning av planer gäller att medlemmarna ska tillträde till minst en plan under de
allmänna träningstiderna. Övriga tider ingår alla planer i hyran.
Agilityhindren ingår ej i planhyran.
Bus-hagen ingår i hyran.
Villkor vid hyrning:
All kurs-/utställnings-/tävlingsverksamhet skall bedrivas genom Hallstahammar
Brukshundklubb.
Om något går sönder/försvinner är den ansvarige för hyrning ersättningsskyldig. Den som
hyr ansvarar även för städning.
Telefon ingår ej.
Aktuella priser – ej medlem
Hyra klubbstuga1
Hyra del av klubbstuga2
Hyra planer
Hyra agilityhinder

300 kr/dag
100 kr/dag
200 kr/dag
200 kr/dag

Prisex.
1. Hyra del av klubbstuga + planer +
agilityhiner = 500kr
2. Hyra planer + agilityhinder = 400kr

Aktuella priser – medlem
Medlem i Hallstahammar Brukshundklubb har möjlighet att hyra klubbstuga/planer till
födelsedagsfirande, kennelträff och träff inom avelsförening/ras-/specialklubb eller annan icke
vinstdrivande eller konkurrerande verksamhet och då till reducerade priser.
Hyra klubbstuga
Hyra del av klubbstuga
Hyra plan
Hyra agilityhinder

20 kr/person/dag
10 kr/person/dag
10 kr/person/dag
10 kr/person/dag

Prisex.
1. 4 pers, hyra plan + agilityhinder =
20kr/pers
2. 4 pers, hyra klubbstuga + planer =
30kr/pers

eller
Hyra klubbstuga
Hyra del av klubbstuga
Hyra planer
Hyra agilityhinder

100 kr/dag
50 kr/dag
100 kr/dag
100 kr/dag

Prisex.
1. Obegränsat antal, hyra plan + agilityhinder =
200kr/dag
2. Obegränsat antal, hyra klubbstuga + planer =
200kr/dag
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Med eller utan köket enligt överenskommelse.
Tex. Styrelserum eller bus-huset. Medlemmarna har tillgång till övriga lokalen.
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Del 4: Träning och andra aktiviteter på anläggningen
Vid Hallstahammar Brukshundklubbs aktiviteter (t ex träningar och kurser) där andra än
klubbens medlemmar är inbjudna att delta, krävs att hundförare har giltigt medlemskap i
Svenska Brukshundklubben (SBK) eller Svensk Hundungdom (SHU). Detta av
försäkringsskäl.
Den som är medlem i SBK eller SHU men ej i Hallstahammar Brukshundklubb är
välkommen att gästträna, vid regelbunden träning krävs medlemskap.
Klubbens aktiviteter som t ex kurser har alltid företräde framför enskild träning. Aktiviteterna
bör dock planeras så att alltid en plan finns tillgänglig för enskild träning under de allmänna
träningstiderna. Om möjligt bör tisdagarna undvikas som kursdag.
Organiserad verksamhet i grupp vid klubbens anläggning ska alltid vara sanktionerad av
Hallstahammar Brukshundklubbs styrelse. Med sådan verksamhet menas: tävling, träning,
utbildning, uppvisning, möten, samling mm. Om du som medlem vill starta en träningsgrupp
eller liknande meddelar du alltså detta till styrelsen först. Träningsgrupper från andra klubbar
ska kontakta styrelsen innan man tränar på klubbens anläggning.
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