Möte med distriktets klubbar
2019-05-28
I maj bjöd vi in alla SBK klubbar i distriktet till ett möte för att skapa ett samlingspunkt och
ett nätverk mellan klubbarna och för att se vad ni förväntar er av oss som ansvariga på
distriktsnivå. Till vår glädje deltog många, 17 personer från 8 klubbar, det var informellt och
väldigt trevligt.
Vi som deltog och presenterade oss för varandra var
Charlotta Nilson Gombrii, Lidingö
Margareta Gyllström, Lidingö
Elisabeth Andersson, Mälarö
Cecilia Liljeroth, Nacka
Tina MacLean, Nacka
Veronica Hübner, Solna Sundbyberg
Monica Beijer, Solna Sundbyberg
Cecilia Carlson, Stockholm Södra
Elisabeth Haglund, Stockholm Södra

Caroline Järnbröst, Stockholm Södra
Elisabeth Dahlstedt, Tyresö
Margaretha Holtman, Vaxholm
Anna-Lena Persson, Vaxholm
Carina Ohlander, Värmdö
Elisabeth Lindström, Värmdö
Åsa Grundén, Distriktet (Värmdö)
Irma Larsson Purins, Distriktet (Värmdö)

DISTRIKTETS ROLL - RALLYLYDNAD
Distriktet ska vara ett nav för nätverket.
Distriktet förväntas vidarebefordra info från SBK, hålla listor över funktionärer tillgängliga och
jobba med utbildningar för dessa, skapa inspirationsdagar, ta fram gemensamt material som kan
användas av klubbarna för olika arrangemang, stöd i samband med DM, samordna
regelrevideringar, koordinera och rapportera till distriktsledningen

NÄTVERK
Möten av detta slag - nätverk för klubbarna i distriktets regi - ska hållas 2 gånger om året.
Därtill kan det komma extramöten om speciella händerlser.
Nätverk mellan klubbar är uppskattat. Vi kan hjälpa varandra med idéer och med att hålla
"ångan uppe" samt med att göra gemensamma små evenemang med t ex grannklubbar.
En Facebookgrupp är framtagen - sök medlemsskap på "SBK Sthlm rallysektor (för repr för
klubbar)"
Från diskussionerna noterades följande:

Idéer om hur klubbarna kan ha glädje av varandra
•
•

•

•
•
•
•
•

Lära känna varandra så det blir lätt att söka upp varann.
Kontakta varandra för stöd, utbyte av idéer och samarbete (kontaktlista från Distriktet).
Ibland är det lite motigt att hålla ångan upp i verksamheten, att behålla intresset hos de
som gått kurs mm, på mötet blev det tydligt att man kan få stöd av att använda varandras
idéer.
Använda varandras funktionärer vid behov så att alla kan genomföra sina tävlingar och så
att funktionärerna får tjänstgöra varje år så att de behåller sin auktorisation. Distriktet
tillhandahåller listor
Utbyta erfarenheter och tips på möten med alla klubbar i distriktet som anordnas av
distriktsansvariga 2 ggr per år.
Utbyta datum och upplägg för tävlingar (och arrangemang)
Grannklubbar kan anordna gemensamma arrangemang så får man en större bas av
intresserade. t ex öppna träningskvällar tillsammans - fler deltagare.
Hyra hall på vintern tillsammans med annan klubb
Ordna föreläsning tillsammans med andra klubbar. Studiefrämjandet har hundlokaler i
Finntorp. Vid utbildning (som ju bl a föreläsning är) är hyran billigare. Där är även tillåtet
för hundar om man vill ha evenemang med hund.

Idéer om vad vi kan göra för att attrahera och behålla rallyintresserade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familjedag på klubben.
Bjuda in föräldrar med barn till testa-på-dag
Anslag på ICA, hos veterinär mm kring ”prova-på”, ”kurser” mm
Bjuda in oss till lokala aktiviteter (fotboll, centrumaktiviteter mm)
Göra något gemensamt med annan klubb
Göra lite annat än bara hund
Inofficiellt KM
Använda avtalsinstruktörer
Mentorskap för de som har kommit till oss
Klubben har en kultur av vänligt bemötande, att man söker upp nya och får dem att känna
sig välkomna och trygga.
Bjuda in lokal press vid evenemang
Vinterträning i hall
Anordna föreläsningar
Träning i banvandring

Idéer om hur vi kan kommunicera med rallyintresserade
•

•

Riktade utskick till kursdeltagare.
Använda gamla adresser på kursdeltagare
Skapa register genom att få samtycke från nya kursdeltagare (och andra) att skicka
”nyhetsmail” ibland.
Facebook-grupper
Inbjuda till FB grupp redan vid första kursen

•

•
•
•

Uppföljande kurser
Lidingö har skickat ut till tidigare kursdeltagare och erbjudit en fortsättning på
nybörjarkursen (många känner sig inte mogna för en fortsättningskurs men en ny
nybörjare fungerar). Dessa har gett många deltagare. Vid varje tillfälle så koncentrerar
man sig på ett ”ämnesområde”.
Använda Studiefrämjandet (oklart hur )
Lappar på ICA, COOP, hos veterinär mm
Annonseringar lokala tidningar etc

Hur kan vi stärka rallygrupperna, kanske ha dem öppnare, mer involverande?
•
•
•
•
•
•
•

Öppna träningar (även ”marknadsföra” dem internt)
Tävlingsträning – träningstävlingar
Distriktet skapa forum
Jobba med klubbens inställning – mer öppenhet – även fokus på rally i klubben
Arbetsgång/struktur för start
Ordna register
Prova-på-dagar

Det var allt för denna gång. Välkomna på nästa möte 15 oktober!
Tack till er alla!

Irma & Åsa

