Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad
Stockholmsavdelningen 24/1 2011
Närvarande
Maud Steinrud Waxholms BK (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Bosse
Nilsson Värmdö BK, Tina Hyytiäinen Stockholms Avd, Barbro Grundin
SolnaSundbyberg BK, Margaretha Holtman WBK, Adrienne Sant’Orp SSBK, Sofia
Angleby Mälarö BK, Lena Larsson Tyresö BK och Britta Lindqvist Lidingö BK.
Helene Blomqvist ersatte för Eva Hedin Vällingby BK.
Anmält förhinder
Veronica Räntfors Nacka BK och Carina Simak Järfälla BK
Presentation av nya sektorsmedlemmar
Vi gjorde en presentation av hela gruppen då vi har nya medlemmar i den. Vi hälsar
särskilt Barbro Grundin – SolnaSundbyberg, Lena Larsson – Tyresö och Carina
Simak – Järfälla hjärtligt välkomna.
Rapporter från klubbarna
Mälarö BK vill utbilda en instruktör.
Värmdö och Solna-Sundbyberg frågade angående inplastade momentskyltar och det
kommer förmodligen inte finnas att tillgå på SBK inom närmsta tiden. Eventuellt kan
SBK shopen ha i framtiden. Är det någon som vill ha så kan Lottie kan fixa en
uppsättning skyltar till självkostnadspris om Ni mailar till henne.
Några klubbar kommer att ha kurser under våren men på några håll är det lite mindre
efterfrågan. Någon klubb kommer att på försök köra kortkurser på 2-3 tillfällen. Det är
jättekul att Ni ordnar kurser och vi har full förståelse för att man kör kortkurser men
tänk bara på att det behövs många korta pauser då hundarna och även förarna
tröttnar och Ni som instruktörer måste hjälpa deltagarna att säga till när pauserna ska
tas.
Arbetsgrupp blir sektor
Distriktets arbetsgrupp har officiellt blivit en sektor så vi har numera samma krav på
oss som övriga sektorer inom distriktet.
Vårt önskemål till Er är att Ni som kontaktpersoner gör ett större ``arbete´´ men detta
menar vi att vi alla kommunicerar mer så distriktet kan ge instruktörer och
kontaktpersoner det som efterfrågas.

Målstyrning 2011
Hela SBK-organisationen ska införa målstyrning och Stockholmsdistriktet är långt
framme tillsammans med Skåne.Även vår verksamhetsplan är målstyrd. Maud gick
igenom den målstyrda verksamhetsplanen och förklarade de olika punkterna. Alla var
med på att vi kan arbeta mot de uppsatta målen.
Mål 1: 4 nya instruktörer ska utbildas.
För att öka antalet instruktörer så måste distriktet anordna en instruktörsutbildning
och Ni på klubbarna behöver lobba för att få nya personer att vilja utbilda sig.
Mål 2: minst 50 % av de utbildade instruktörerna inom distriktet ska ha deltagit i
någon av de vidareutbildningar som erbjuds.
För att uppnå detta mål är det Ni som kontaktpersoner som ska sporra instruktörerna
på era klubbar att vilja delta i utvecklingsdagarna.
Mål 3: minst 4 instruktörer/lärare ska ha gått en prova-på-aktivitet.
För att uppnå målet har distriktet planerat in en pova-på-aktivitet som vänder sig till
just instruktörer och lärare men Ni som klubbar får gärna ordna prova-på-aktiviteter
hemma på era klubbar.
Mål 4: 12 av 13 klubbar ska ha en representant i sektorn.
Detta mål är redan uppnått det är nu bara DTBK som inte har någon representant.
Skulle det vara så att någon av Er av olika anledningar skulle vilja avsäga Er denna
uppgift är det önskvärt att Ni hjälper oss hitta en ersättare.
Mål 5: 1 klubb ska arrangera sin första rallytävling.
Detta mål är redan uppnått då Nacka BK ska ha sin första tävling men Ni är hjärtligt
välkomna att arrangera flera tävlingar.
Vilka önskemål finns det för dessa möten förutom information till Er. Finns det förslag
eller önskemål för aktiviteter eller ämnen på instruktörsutvecklingsdagarna?
Utbildnings- och aktivitetsplan
Aktivitetsplanen finns tillgänglig på SBK distriktets hemsida.
Idébytardag 26 feb och banbyggardag 12 nov.
Prova på dag för instruktörer och lärare den 21 maj en heldag.
Instruktörsutbildning steg 1 den 24 sept, 2 okt och 29-30 okt. Steg 1 innebär att man
lär sig grunderna, nybörjarklass och fortsättningsklass
SM i lydnad och agility Stockholm 17-19 juni
Vi kommer att ha en rallylydnadsaktivitet under denna helg. Vi har inte beslutat vad vi
ska göra men är det någon som vill, kan ställa upp så välkomnar vi det. Vi kommer
att informera Er längre fram så fort vi vet mera.

Ny central organisation inom SBK från 1/1 2011
FS – Förbundsstyrelsen
Verkställande Utskott
Kansli
Under dessa ligger utskott såsom:
Utskottet för avel och hälsa
Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för prov och tävling
Utskottet för samhällsnytta
Utskottet för organisation
Rallylydnaden ligger både under utskottet för hundägarutbildning som ansvarar för
utbildning av instruktörer och lärare och under Utskottet för tävling. Maud sitter i
Utskottet för hundägarutbildning och ansvarar bl.a. för rallylydnaden och Agneta
Hjelm sitter i Utskottet för tävling och arbetar med regelverket och
tävlingsverksamheten.
Rallylydnad som officiell gren, vad händer nu?
Det har gått ut en förfrågan i hela Sverige för att få in underlag för hur många
instruktörer, lärare, domare och skrivare som finns. Detta för att kunna erbjuda dessa
examination och certifiering inför den officiella statusen 1 juli 2011.
De båda centrala utskotten arbetar för fullt med att ta fram kursplaner och
examinationspaket för alla typer av funktionärer. Alla som vill fortsätta arbeta som
domare. måste vara certifierade innan den 1 juli 2011. Instruktörer kommer att
erbjudas examination under våren-sommaren och därefter lärarna.
En domarkonferens är planerad den 19-20 mars som är obligatorisk om man vill
examinera sig som officiell domare.
DM 2011
2009 års DM vinnare kom från Österåkers BK varför årets DM kommer att hållas där
den 7 maj. Det finns kvaltävlingar innan 9 april på Mälarö BK, Avancerad och
Mästarklass, 17 april på Lidingö BK, Fortsättningsklass och den 16 april på Nacka
BK, Nybörjarklass.
Det är de 5 bästa resultaten per klass som kvalar in till DM. Ekipagen måste också
vara medlemmar i lokalklubb inom SBK:s Stockholmsdistrikt. DM klassen kommer
förhoppningsvis att innehålla 20 startande.
Efterlysning! Är det någon som kan hjälpa till med att hitta sponsorer till DM så får Ni
gärna höra av Er. Det behöver inte vara hundsaker eller stora mängder.

Övriga Frågor
Ett önskemål som kom fram är att göra en halvdag/heldag där man planerar en
tävling. Vad ska man tänka på, vilka funktionärer måste finnas m.m.

Nästa möte
Vi bjuder in Er till nästa möte som blir den 29 augusti 2011 klockan 19.00.
Vi träffas på Nacka BK och vi ber Veronica kolla med klubben om det är okej och
återkomma till oss. Tyresö BK finns som reservklubb.
I skrivande stund bekräftas att mötet blir på Nacka BK
Tack för visat intresse och ert deltagande. Minnesanteckningarna kommer att
publiceras på Stockholmsdistriktets hemsida http://sbkdistr.se/ under Rallylydnad
Hör av Er om Ni har frågor eller funderingar.
Vänlig hälsning
Maud Steinrud och Lottie Gerdlind

