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Välkommen till Torsby Brukshundklubb! 

Som medlem i Torsby Brukshundklubb har du många fördelar. Du är alltid välkommen att fråga någon 
ur styrelsen eller andra medlemmar om det finns något du undrar över. Titta in på vår hemsida 
www.torsbybk.com för kontaktuppgifter. 

 Som medlem är du välkommen att använda våra träningsplaner när du vill. 
 

 På tisdagar har vi träningskvällar. Vi tränar, fikar och utbyter erfarenheter. Vill du ha hjälp finns 
alltid någon att fråga. 
 

 Låna gärna träningsmaterial. När du är klar, ställ tillbaka sakerna på sin plats. 
 

 Hundar rastas utanför träningsplaner och agilityhage, gärna längs gångvägarna runt klubben. 
Och självklart plockar vi upp efter våra hundar. Bajspåsar finns i en korg på väggen vid 
klubbstugans ytterdörr. 
 

 Du är alltid välkommen in i klubbstugan för att värma dig eller handla i kiosken. Lämna alltid 
klubbstugan så ren som du själv vill att den ska vara när du kommer. 
 

 Du är alltid välkommen på våra medlemsmöten och årsmöten. Datum för våra möten 
meddelas på hemsidan. 
 

 Brukshundklubben är en ideell förening vilket innebär att medlemmar hjälper till på sin fritid. 
Torsby Brukshundklubb är alltid tacksamma om en medlem kan tänka sig att hjälpa till på 
något sätt. Prata med någon ur styrelsen eller annan medlem om du t.ex. är intresserad av att 
hjälpa till med gräsklippning, städning, vara funktionär på tävling, lägga spår eller annat. En 
kan inte göra allt, men alla kan göra något! Tillsammans kan vi hjälpas åt att få den klubb vi 
vill ha. 
 

 Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, instruktörer och andra ansvariga finns på vår 
hemsida. 
 

 Information om våra aktiviteter hittar du också på hemsidan. 

 

Återigen hälsar vi dig välkommen till Torsby Brukshundklubb!  
Och glöm inte - det är alltid ok att fråga när du undrar över något. Hopp och lek! 


