
Inbjudan till Träningshelg på Kind BK 31/10 - 1/11 

Träningshelgen vänder sig till dig som är medlem i Kind BK och har en viss 

grund i den eller de inriktningar du vill träna, gillar att träna i grupp samt 

umgås och ha trevligt med dina klubbkamrater! 

Vi erbjuder följande grupper: 

• Spår 

• Sök(personsök) 

• Lydnad 

• Rallylydnad 

• Agility 

Gruppen har ingen instruktör utan tränar tillsammans och engagerar sig i 

varandras träning under minst en dag tillsammans. Du kan därför anmäla 

till en eller max två grupper. 

I gruppen finns också en eller flera resurspersoner som deltar utan hund. 

Deras uppgift är att hjälpa till vid behov med planering, gå spår/ligga 

sökfigurant eller stödja den som är ny i grenen. 

Preliminär tidplan för helgen, med hålltider: 

Lördag 31/10: 

08.30 samling på Klubbstugans altan för genomgång och information  

08.45 uppdelning i träningsgrupper som planerar sin grupps verksamhet 

12.30 Lunch serveras i klubbstugan/altanen 

18.30: Gemensam middag 

Fika för- och eftermiddag finns i klubbstugan och kan tas med till skogen för 

de grupper som önskar. 

Söndag 1/11 

8.30: Samling i respektive träningsgrupp på klubbstugans altan 

          Genomgång och planering av dagen 

12.30: Lunch serveras i klubbstugan/altanen 

15.30: avslutningsfika och utvärdering av helgen på klubbstugans altan. 

Gemensam städning 

Boende och mat: 

Du ordnar: 

• Eget boende på klubben i husvagn/husbil alternativt bor hemma 

• Egen frukost 



Klubben ordnar: 

• Fika och varm lunch båda dagarna 

• Gemensam middag lördag kväll inklusive muntrationer       

Du anmäler vilka måltider du vill äta och betalar endast för matkostnad, 

vilket betalas till klubben i efterhand, t ex genom Swish.  Ett riktmärke kan 

vara max 350 kr/person om du äter alla måltider. 

Covid -19 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och SBK:s rekommendationer om god 

handhygien och att hålla avstånd till varandra samt att inte delta i 

arrangemanget för den som känner sig sjuk. 

All träning sker utomhus på appellplanen och i skog och mark under helgen. 

När vi samlas till måltider delas maten ut av en person och vi håller avstånd 

till varandra när vi äter. 

För att göra arrangemanget så säkert som möjligt kan max 30 personer 

delta. 

Anmälan: Ifylld anmälningsblankett skickas senast 22 oktober till 

kween@bahnhof.se 

 

 

VARMT VÄLKOMNA! 
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