
 

Checklista för Klubbvärdar.  

 
 Anmäl dig som klubbvärd via vårt digitala bokningssystem. 
 Några dagar innan tränings-kvällen kan man (om man vill) lägga ut frågan 

i vår FB grupp om några tänker komma. Har ingen svarat samma dag som 
träningen ska vara är det OK att skriva i vår FB grupp att träningen är 
inställd. (om man inte vill åka dit och träna själv) 

 Vill du hålla i en stund med strukturerad aktivitet (frivilligt), skriv det i 
vår FB grupp så de som kommer vet om det.  

 På träningskvällen: Lås upp grinden, ta fram närvaroregistrering till 
Studiefrämjandet. Se till att de som kommer fyller i den. Lägg den sen i 
den röda postlådan i caféet.  

 Om ni vill fika ordnar klubbvärden med att koka kaffe och the.  
 Om ingen kommer på träningen är det OK att stänga och åka hem efter ca 

30 minuter. 
 Vill du inte stanna hela kvällen så be någon som är där och tränar att låsa 

grinden och låsa dörren. (man trycker bara på stjärna på kodlåset, så det 
behövs ingen kod för att låsa. Ge INTE ut din kod till någon. 

 Siste man låser grinden.  
 Om du får förhinder, gör ett inlägg i vår FB grupp och se om någon annan 

kan hjälpa till i ditt ställe. Inget svar -  meddela Zandra. 
 Koden till ytterdörren får du tillgång till genom att i god tid (senast ett 

dygn i förväg) skicka sms till: 070-211 51 94. 
 Vill du vara klubbvärd för en öppenträning som saknar värd? Skriv detta i 

vår FB grupp samt skicka sms för kod till dörren till: 070-211 5194, boka 
också in det i bokningssystemet. 

 Har du frågor kontakta kurs@hallsbergsbk.se eller ring Zandra på tele: 
0700-626920.  

 FB grupp: https://www.facebook.com/groups/334591819923361 

Ett klubbvärdstillfälle ger 1 timma bokningsbar hall praktik hundträning. Se mer 
om vårt belöningssystem på hemsidan.  


