
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2012 startade klubben sin verksamhet och 
verksamhetsområdet spänner sig över Södertälje med omnejd 

 
Vi är en lokalklubb under Stockholms Kennelklubb STOKK 

och följer SKK:s stadgar 
 



Välkommen till Södertälje Lokala Kennelklubb! 
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
Gula villan (klubbstugan) 

 
Södertälje Lokala Kennelklubb är till för hundar av alla raser - renrasig eller blandras spelar ingen roll. 
Du som är medlem i klubben har möjlighet att träna när du vill. Det inhägnade området är låst med 
kodlås. Kontakta din instruktör för att få koden. Klubben håller olika typer av kurser och andra roliga 
träffar. Information om det finns på hemsidan. 

Ledorden och bemötanden 
Våra ledord "Glädje, Omtanke och Respekt" genomsyrar allt vi gör på klubben: 

Våra kurser, hur vi som är instruktörer bemöter våra kursdeltagare och varandra och hur vi alla beter 
oss i klubbstugan och på våra träningsplaner.  

Vi ska ha roligt tillsammans, vi ska bry oss om våra hundar med kärlek och vi ska ha 
respekt för att vi alla är olika, både människor och hundar. 

Våra gyllene regler är: 

• Löptikar skall bära tikskydd när de skall träna på området  
• Vi håller våra hundar kopplade 
• Vi arbetar bara med positiv förstärkning (berömma aldrig bestraffa) 
• Vi tänker på avstånd mellan hundarna. Även om din hund normalt är lugn så är den i en 

främmande miljö  
• Vi använder inga höjda röster, vi skriker inte åt våra hundar eller varandra 
• Vi plockar upp efter vår/våra hundar 
• Vi rastar våra hundar innan vi börjar träna på det inhägnade området 

 

Klubbens lokaler och område 

 

 

  

  

 

                          Stora (Agria) hallen utan värme           Lilla hallen som har värme på vintern 

 

Klubben har fina områden och lokaler. Om du vill kan du hyra den stora eller lilla hallen för träning. 



 

 

  

 

 

Vi har c:a 23 000 m2 inhägnat området med fina gräsmattor och belysning. Det inhägnade området är 
låst med kodlås. Du som är medlem får tillgång till koden via nyhetsbrev, alternativt kan du be att få 
koden från vår kassör via mail eller din instruktör. Det finns 3 ingångar till det området. Men det är 
bara 2 som medlemmarna använder och det är ingången bakom Röda stugan (teorihuset) eller den som 
är vid parkourbanan i den bortre änden av det inhägnade området. 

Det går bra att gå runt det inhägnade området och rasta våra hundar. Nedanför vårt inhägnade område 
ligger ett hunddagis och där får vi inte rasta eller gå med hundarna. Den lättaste vägen för att komma 
till de allmänna gröna fälten är att gå på vägen utanför klubbens inhägnad fram till parkourbanan.  

Om det sker en olycka på planen när vi tränar, som att de kissar på ett hinder, bajsar mm så städar 
vi/plockar upp efter våra hundar. 

 

 

                                     

 

                                     

 

Röda huset (teorihuset där kurserna hålls) 

Alla medlemmar har tillgång till Röda stugan genom att det är samma kod som går till det inhägnade 
området. Där finns det toalett och man kan göra sig en kopp kaffe/the om man vill och köpa lite annat 
smått och gott som finns till försäljning. När man skall använda kaffebryggaren eller vattenkokaren så 
måste man sätta på timern. Annars kommer det ingen ström till dem.  

Det finns ingen som städar och diskar så därför får vi hålla rent efter oss när vi använder våra lokaler. 
Vi diskar vår egen disk, torkar av borden och ser till att soporna inte ligger kvar. När vi går tar vi med 
oss soporna och slänger dem i det stora gröna sopkärlet vid Gula villan (klubbstugan).  

Saknas det något material eller mjölk mm så skriv upp det på listan som sitter på kylskåpet. Skulle det 
vara några andra önskemål kan du skriva ned dem och lägga i förslagslådan som sitter på väggen 
mellan dörrarna och under hyllan. 

Parkering! 
Vårt klubbområde ligger på mark som är skyddat p.g.a. vattentäkt. Det innebär att parkering endast får 
ske på anvisad parkeringsplats. Den stora parkeringen vid Gula villan är störst och den skall vi 
använda i första hand. 

På den lilla parkeringen vid Röda stigam finns det en skylt "Endast personal". Där kan man parkera. 
Parkering är även tillåten inom vårt inhägnade område men då på de asfalterade ytorna. 

Parkering på grus eller på gräsytor är absolut förbjudet. Det är oerhört viktigt att vi informerar våra 
gäster om reglerna. I värsta fall så kan vi bli uppsagda från vårt område om kommunen märker att 
reglerna inte följs. 

 



Hemsidan och Facebook 
Hemsidan finns på http://sodertaljekk.se. Där hittar du all info om klubben, kurser och aktiviteter. I 
kalendern ser du dag för dag vad som är på gång.  

I vår Facebook-grupp hittar du snabb och aktuell info. Där finns info om kurser, aktiviteter, träning 
med mera. Där kan du diskutera träningstips och stämma träff för gemensam träning.  

 

Hjälpa till på klubben? 
Vi är ju en ideell förening där vi i mångt och mycket är beroende av frivilliga insatser. Vi är 
tacksamma för alla som vill hjälpa till på något vis som ex funktionär på en tävling eller i köket. Din 
kompetens behövs! Är du elektriker, snickare, målare, rörmokare etc. etc..? Eller är du bara villig att 
kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs?  

Nu samlar vi in namn på alla som vill vara med och hjälpa till. När vi behöver hjälp med något så är 
tanken att vi tittar på vår lista och förhoppningsvis hittar någon med passande kompetens. Fyll i 
raderna här nedan och lägga din lapp i förslagslådan i röda huset (teorihuset). 

Sen kommer någon i styrelsen att kontakta dig för mer information. I samma lista kan du också 
meddela om du har något som du kan tänka dig att skänka till klubben. Lägg lappen i förslagslådan. 

Tack för ditt stöd och din hjälp! 

 

Hjärtligt	välkomna	till	Södertälje	Lokala	Kennelklubb!	

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		

Jag	kan	hjälpa	till	med	eller	skänka	bort:	

 

 

 

 

 

	

Namn:_______________________________________________________________________________	

 

Mobil	och	mejladress:___________________________________________________________	

________________________________________________________________________________ 


