
  

Hej! 
 

Bro-Håbo BK hälsar dig och din hund varmt  
välkommen till oss på Inmätning den 29 mars, 2020 

Samling 12.30 

Därefter mäter vi hundarna utomhus en i taget. 
Kontroll av ID chip kommer ske vid mätningen. 

 

Då vi i en tid av oro för Coronaviruset tvingas tänka på hur vi ska kunna fortsätta vår 
verksamhet på ett säkert sätt så går vi ut med följande info. 

Vi följer SBK riktlinjer när det gäller vår verksamhet och ber er därför läsa igenom dessa 
rader som är rekommendationer som baserar sig på information från 
Folkhälsomyndigheten. 

• Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i 
aktiviteter 

• Var noga med hygienen - Det finns tvål och vatten i köket i klubbstugan och 
handsprit både där och på vår toalett, viktigt att använda sig av detta och hålla 
god hygien. 

• Undvik att ta i hand 
• Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna 
• I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har 

en hund i kopplet så de rekommenderade 1,5 - 2 meter uppfylls 
 

 
 

Återbud lämnas till A-C Karlsson på bhbk@bhbk.se 
På tävlingsdagen nås vi enklast genom tfn – 072-8382438 

Med vänlig hälsning Gudrun Åslin / BHBK 

 

GPS koordinaterna till BHBK 

Long: 17´ 38´35 E - Lat: 59´ 34´07 
OBS! Klubben har ingen gatuadress och därför är det viktigt att Håbo-
Tibblevägen skrivs in i GPS via telefon eller annan sökmotor. 
 

Vägbeskrivning E18 mot Enköping 
Sväng av motorvägen E18 vid trafikplats 148 Bro / Skokloster / Sigtuna, vänster in 
på väg 269 mot Sigtuna, Skokloster Avfarten till höger mot Håbo-Tibble, första 
höger efter ca 150 m 
Framme vid Bro-Håbo BK! 
 

Vägbeskrivning E18 mot Stockholm 
Sväng av motorvägen E18 vid trafikplats 148 Bro / Skokloster / Sigtuna, höger in på 
väg 269 mot Sigtuna, Skokloster Avfarten till höger mot Håbo-Tibble, första höger 
efter ca 150 m 
Framme vid Bro-Håbo BK 
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