
   

            Instruktion för uttag av belöning 
Hallbokning för hundträning 
  
1.Maila  
hallbokning@hallsbergsbk.se  
OBS! skriv i ämnesraden: 
”Hallbokning, belöning A”. Sätt  
viceordforande@hallsbergsbk.se  
som kopia 
 
2. I mailet, ange önskad tid och 
skriv en kortfattad träningsplan. 
Tex ”Jag kommer att träna 
momenten …” eller ”Jag kommer 
träna inför …tävling 
221112”. Om du överlåter tiden 
till sektormedlem, ersätt ”jag” 
med namnet på medlemmen. 
 
3. Ange din funktion. 
 
4. Senast 24 timmar innan bokad 
tid, SMS:a Christina Carlestav 
0702115194 
för kod till ytterdörren. 

Utbildningsrabatt hundkurser 
 

1. Maila viceordforande@hallsbergsbk.se  
Skriv i ämnesraden: ”Rabatt hundkurs, belöning B” 
 
2. a) Intern kurs HBK: Ange kursen du är antagen till och 
önskad rabatt (minst 100 kr måste betalas för att få anmälan 
registrerad). Bifoga svarsmailet om antagning till kursen 
(OBS! i samma mail. Enklast är att trycka vidarebefordra på 
svarsmailet och lägga till ovan). Vice ordförande meddelar 
instruktör om rabatt. 
 
b) Extern kurs: Skicka en kopia på antagningsbeskedet till 
kursen och kvitto på betald kurs till 
viceordforande@hallsbergsbk.se. Uppge i mejlet dina 
kontouppgifter dit utbetalning ska ske, och hur stor summa 
klubben ska gå in och sponsra med (högst 1000 kr). 
 

3 Ange din funktion. 
Betalt SBK medlemskap eller tävlingsavgift/er. 
 
1. Maila viceordforande@hallsbergsbk.se Skriv i ämnesraden: 
”Medlemskap, belöning A” alternativt ”Tävlingsavgift, 
belöning A” 
 
2. Meddela antingen önskemål om betalt medlemskap eller 
tävlingsavgift. Om tävlingsavgift, bifoga kvittomailet och 
vilken ersättning du önskar (max 999 kr). 
 
3. Ange din funktion. 

 

 

Belöningsgrad A: För ordförande, kassör, sekreterare, instruktör för 
minst 36 studietimmar kurser/temakvällar. 

 
Ger rätt till frikort hall praktik hundträning, med möjlighet att boka högst 4 timmar på en månad. 
Tiden kan överlåtas till en sektormedlem. Du har rätt att ta med två träningskompisar, som också 
ska vara medlemmar i HBK 
 
 

OCH kursrabatt på intern HBK kurs eller extern upp till max 2000 kr/kalenderår 
 
OCH betalt medlemskap SBK (600 kr) ELLER ersättning tävlingsavgifter upp till 999 kr 


