Nätverksmöte distriktets klubbar
2019-11-19 – MÖTESANTECKNINGAR
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NÄTVERKET
Vem är nätverket till för?
Vi har i detta rallynätverk haft ambition att samla representanter från alla klubbar. Det behöver inte
finnas en rallysektor på klubben utan vi bjuder in de som har intresse av att representera sin klubb.
Det man måste vara beredd att göra är att ta ansvar för att ta hem info och sprida på klubben, vara
kontaktpunkt gentemot distriktet och ha ett engagemang i klubbarnas gemensamma intresse i
distriktet, hjälpas åt och hugga i på någon aktivitet ibland. Man kan vara fler än en, men inte hur
många som helst. Lagom luddigt, men vi kan alla se oss omkring på mötena för att se att det har blivit
helt rätt. J Och fler kommer att ansluta.

Det är inte ett nätverk för alla som tränar rally!
En adresslista
…finns för detta nätverk. Den läggs som fil på FB-sidan. Gå gärna in och uppdatera med ditt
telefonnummer. (Listan ligger inte på hemsidan, den är intern inom nätverket, däremot ligger
funktionärer på hemsidan).

Vi pratade om nätverksmöten:
•

Två möten per år och lite till
Vi har haft två nätverksmöten i år och kommer enligt förra gångens beslut fortsätta med det.

Därtill kommer möten för specifika saker.
Vi är så glada över den stora uppslutningen och det höga engagemanget med många skratt!
•

Nästa möte
blir i mars/april bestämde vi.

Vi pratade om Facebook-gruppen

•

Nu har många anmält sig till FB-gruppen. Där är alla medlemmar välkomna att skriva inlägg
och diskutera det ni vill.

•

FB-gruppen är vårt primära forum för information. Nu när så många är med kommer vi inte
att använda mail i samma omfattning.
För den som inte anmält sig ännu kan man leta fram gruppen på FB under namnet ” SBK
Sthlm rallysektor (för repr för klubbar)”

•

Vem ska vara med i FB-gruppen?
Gruppen är till för de som driver rally på klubbarna på ett eller annat vis, för nätverket som
det beskrivs ovan.
Vem ska inte vara med i FB-gruppen?
Gruppen är inte till för de många människor som är medlemmar och entusiaster och som
kommer på träningar och kurser. Vi utgår från att klubbarna har egna forum – FB och/eller
annat – för dessa.

FUNKTIONÄRER
•

Listor över funktionärer
auktoriserade tävlingssekreterare och skrivare ligger nu på hemsidan och i FB-gruppen. Där
finns också en länk till Brukshundklubbens hemsida där det ligger en uppdaterad lista med
domare. I och med att man är TS/skrivare så har man en skyldighet att godkänna att finnas
med på en officiell lista för det. För blivande TS/skrivare så godkänner man att dela dessa
uppgifter när man skickar in ansökan.

•

Ont om övriga funktionärer?
Vissa klubbar har svårt att få tillräckligt med övriga funktionärer.
Ett tips på sätt att öka ett sådant gäng är att lägga till ett kurstillfälle på Rallykurserna och då
bjuda in kursdeltagarna till tävlingen så att de blir familjära med de uppgifter som ska göras.
Då kan det vara lättare att svara ja på frågan om att vara funktionär vid ett kommande
tillfälle.

•

Behålla auktorisationerna
Låt oss tillsammans hjälpa alla våra skrivare och tävlingssekreterare i distriktet att få
tjänstgöra under året. Har ni en tävling så använd gärna skrivare och TS även från andra
klubbar om det finns utrymme för det.
Vi bestämde att man som skrivare eller TS själv visar intresse hos de klubbar som arrangerar

(utifrån SBK Tävling) men också att arrangörerna håller det i minnet och erbjuder plats,
kanske genom Facebookgruppen eller genom kontaktuppgifter i de listor som nu finns.
•

Utbildning till Tävlingssekreterare
har genomförts under hösten. I skrivande stund har distriktet fyra nya TS och tre till som är
klara sånär som på praktiktjänstgöring. Följande klubbar får nya TS: Mälarö,
Stockholmsavdelningen, Stockholm Södra, Vällingby, Värmdö och Apollogruppen.

•

Nytt utbildningskoncept för domare
har tagits fram av SBK och finns tillgänglig fr o m 2020-01-01. Vi har ambitionen att öka
antalet domare i distriktet och undersöker därför möjligheten att få till en utbildning.

•

Utbildning till instruktör

För hjälpinstruktörer kommer vi att anordna en instruktörsutbildning om tillräckligt intresse
finns. Hör av er!
•

Inspirationsdag för instruktörer
För de som redan är utbildade instruktörer genomför vi en inspirationsdag. Det kom fram som
ett önskemål på mötet i maj. Det blir en heldag den 28 mars 2020, Lottie planerar och har
engagerat Caroline ”Carro” Svärd att leda dagen.
Vi kommer att bjuda in till träffen i personliga mail, inte via klubbadresserna. Sprid gärna
nyheten. Vi vill ha information om vad instruktörerna vill att dagen ska innehålla.

TÄVLINGAR
Tävlingar var mötets huvudpunkt. Vi diskuterade både DM och vanliga tävlingar.
DM
Det har inte funnits intresse för DM under de senaste åren. Det har rätt länge varit på gång att därför
ändra statuterna för hur tävlingen ska genomföras. Mötet resulterade i ett underlag som nu godkänts
av distriktets ledning. Det kommer från och med 2020 att vara en officiell tävling i Mästarklass
arrangerad av en klubb i distriktet. Anmälan görs i SBK Tävling som vanligt (inga kval).

Olika klubbar är arrangörer olika år och för att alla klubbar ska ha möjlighet att göra ett sådant
arrangemang bestämde vi att samtliga klubbar är beredda att hjälpas åt med de funktionärsresurser
som behövs. Det underlättas av att formen är densamma som en vanlig tävling.
Mer konkret info finns på distriktets hemsida och som dokument i Facebookgruppen.
2020 års DM går preliminärt av stapeln i september, Värmdö BK visade intresse för att vara arrangör,
ev den 20 september.

Ordinarie Tävlingar

Vi konstaterade att vi har få tävlingar i distriktet. I Stockholmsdistriktet i november fanns 5
tävlingsdagar i SBK Tävling. Vid samma tidpunkt hade Uppland 17st och Sörmland 10 st.

Vi upplever det som mycket svårt att få domare till våra tävlingar och drar slutsatsen att det är en av
grunderna till att vi inte har fler tävlingar. Alla 5 tävlingsdagar har ännu i december inte fått fullt
antal domare. Vi har själva endast 5 domare i distriktet (Uppland har mer än tre gånger så många).
Ett par konkreta saker vi ska göra är att
•

starta en domarutbildning under 2020. Det förutsätter att klubbarna tar ansvar för att få fram
deltagare. Om vi inte får det så kommer det att påverka våra tävlingar.

•

försöka underlätta för både klubbar och domare att boka upp våra tävlingar. På distriktet har
vi tagit initiativ till en domarträff för Stockholmsdomarna och där kommer vi att föreslå att vi
organiserar så att alla klubbars önskemål om tävlingar koordineras med distriktets domare före
eller i samband med att vi lämnar in tävlingsansökan till SBK. Då slipper klubbarna jaga och
domarna slipper bli jagade. Sen får ni jaga fler domare utanför distriktet i alla fall, men då har
vi satt en grund. Vi får se vad våra domare tycker om detta förslag.

•

Det fanns diskussioner om att köra tävlingar sent eller tidigt på säsongen för att lättare få
domare, men det blir problem med kostnader för hall och de är inte heller så många i distriktet.

Hjälpa varandra

Det finns några saker vi kan göra
•

De klubbar som upplever att de har en bra planeringslista för arrangemanget delar med sig av
denna. Distriktet förmedlar (via Facebook)

Det fanns en fråga om vem som ska ha tillträde till SBK Tävling. Vi kom fram till att det bara är
TS som ska ha det. Någon hade frågan om kassören kan få det men svaret är nej. Det löses genom
att TS ger info till kassören.
Nordiskt mästerskap

Eventuellt kommer det Nordiska Mästerskapet 2020 gå i Stockholm, på mässan i december. Om det
blir så fanns på mötet ett stort intresse att delta i arrangemanget! Det är en stor apparat så alla
resurser kommer att behövas, inte minst i kringarrangemangen. Vi tror att det kan vara kul att jobba
tillsammans med detta.

HÄNT PÅ KLUBBARNA – TIPS PÅ AKTIVITETER
•

•

•
•

Värmdö har hundpromenader en gång i månaden under vintersäsongen tillsammans med
Arken Zoo som är en av klubbens sponsorer. Promenaderna är korta och den mesta tiden går åt
till att prova på olika grenar. På ett par av dessa promenader visas och provas rally.
Stockholms södra ska ha en föreläsning om ”Rallylydnad, inlärning, träning och fallgropar”.
Det är Susanna Lönngren som leder den. Hon kan även komma och hålla föreläsningen på
andra klubbar. Se kontaktuppgifter i nätverkslistan.
Solna/Sundbyberg har haft en inspirationsdag där flera av grenarna visades.
Några evenemang har haft få deltagare, det kan vara många olika anledningar till det…
o Nacka, vid jourdagar ska alla vara delaktiga. De hade en dag för att berätta vad det
innebär att vara ”värd”, en deltagare kom.

Nacka och Värmdö har haft gemensam rallyjour (öppen träning) under hösten, dvs
Värmdö fick delta på Nackas rallyjour och omvänt. Uppslutningen kring detta var låg.
o Mälarö ordnade tävlingsträningskväll, två anmälde sig, ingen kom.
Upplands Väsby har många rallyekipage. Många är aktiva och tränar samt hjälper till vid
tävlingar. De startar många kurser parallellt. Fortsättningskurser kommer direkt efter
nybörjarkurserna.
Det är viktigt att tänka på marknadsföring inför de evenemang klubben anordnar. Är det
evenemang som vänder sig till deltagare utanför klubben kan tex annonsering göras på
lokaltidningarnas evenemangssida eller affischer sättas upp vid lokala affärer (t ex skaffa sk
gatupratare)
Anordna återträff för de som deltagit på en rallykurs ett tag efter kursens slut.
Be studiefrämjandet skicka med en punkt i samband med anmälan att vi får ett godkännande
att sparas deltagarnas namnuppgifter för att kunna skicka information till dem (GDPR).
Ge deltagarna en enkät efter avslutad kurs för att höra vad de tycker om kursen och om något
bör ändras. Även här kan man lägga in en fråga ang GDPR.
o

•

•

•
•
•

DISTRIKTETS GEMENSAMMA UTÅTRIKTADE AKTIVITETER
•

Solvalla – på Djurens helg visade vi rallylydnad och bjöd in gäster att prova på. Vi hade tagit
fram en liten broschyr och en lista där intresserade kunde skriva upp sig för att få utskick. Alla
dessa är utlämnade till klubbarna.
Vi räknar med att delta även 2020.

•

Utifrån upplägget på Solvalla finns ett koncept man kan använda på klubbarna för prova-pådagar. Kolla med Irma/Åsa vid behov.

REGELREVIDERING
•

Regelrevidering – vi har lämnat in distriktets gemensamma synpunkter 1 september. Dessa var
framvaskade i en process där alla klubbar skickade in synpunkter, utifrån vilka vi hade två
stycken möten.

•

Kommande steg i processen är
o
o

SBK har arbetat fram ett regelförslag från ovan synpunkter som kommer att ligga ute
från mitten januari
Ni behöver prata ihop er i klubbarna om era synpunkter (antar att det är ett begränsat
tyckande nu). Vi kommer i nätverket att ha ett möte som ska resultera i distriktets
gemensamma synpunkter

o

Dessa tar 1-2 personer från distriktet med sig till en Regelkonferens 4-5 april. Troligen
domare.

o

Konferensen beslutar om förslag

o

De som deltagit på regelkonferensen återkopplar till nätverket i distriktet – i skrivande
stund oklart hur

o

Efter konferensen tar förbundsstyrelsen formellt beslut

o

Därefter tar SKK slutgiltigt beslut

•

DISTRIKTETS HEMSIDA
…finner du på denna adress: http://www.sbkstockholm.se/sektorer/rallylydnad/
Den uppdaterar vi ibland med övergripande saker och minnesanteckningar. Löpande frågor, info och
diskussioner hittar du i FB-gruppen.

Ja, allt detta hann vi prata om, inte illa på några timmar! J
Hoppas vi fått med det mesta!

Varma hälsningar från
Irma/Åsa

Ansvariga för Rallylydnad i Distrikt Stockholm
Åsa Grundén & Irma Larsson Purins
0733 41 40 42/0709 66 64 13

