SBK Stockholmsdistrikt Rasutvecklingssektorn - RUS
inbjuder till MH-dag 14 mars och MT-dag 21 mars 2015
Mycket händer och är på gång inom MH och MT och därför erbjuder vi dessa två dagar. Som vi ser
det, är det mycket viktigt att du blir informerad och nödvändigt att du deltar i dessa dagar för att
fortsätta kunna göra ett bra jobb inom MH och MT.
Vi inom Stockholmsdistriktet inbjuder dig som håller på med MH och MT med följande funktioner:
RUS-ansvariga i lokalklubbarna och RUS-ansvariga i Rasklubbarna som SBK har avelsansvar för
samt Domare, Beskrivare, Testledare, A-figuranter och B-figuranter.
Ni betalar inget för dessa dagar utan distriktet står för alla kostnader. Förutom arrangemanget ingår
frukost, lunch, eftermiddagskaffe med något tilltugg och vickning.
Bägge dagarna hålls på Solna Sundbyberg Brukshundklubb, SoSu Bk.
Vi börjar dagarna med att kort rapportera från Domar/Beskrivarkonferensen och
RAS/RUS-konferensen. På MT-dagen rapporterar vi även från MT-konferensen.
Vi kommer att beskriva/döma 2 hundar på respektive dag. Vi stannar efter varje moment och förklarar i
detalj hur momentet skall genomföras på ett korrekt sätt och varför. Vi kommer att ha öppen
diskussion med frågor och svar och där ni även ges möjlighet till synpunkter och förslag. Ett exempel
är varför avreaktioner är så viktigt för hundarna.
I mån av tid och där dagsljuset räcker erbjuder vi uppdatering till Figurant. För er som är intresserade
av detta skall ni gå in på SBKs hemsida och se vad som gäller. Sökväg: SBKs hemsida
àFunktionäràAvel & hälsaàMentalbeskrivning hund (MH)àFunktioneràFigurantMHàMentalfunktionärsutbildning (pdf).
När dagsljuset faller förflyttar vi oss till klubbstugan för vickning och där går vi bl a igenom:
kort sammanfattning av beskrivningen/bedömningen, förhållningssätt mot hundägare, etiska regler,
ID-kontroll, doping, oacceptabelt beteende, blanketter och elektroniska inrapporteringssystemet, mm.
OBS! Förhandsanmälan är nödvändig och vi vill ha din anmälan senast 8 mars!
Detta för att vi måste kunna planera för mat etc. Du som är intolerant för viss mat meddelar oss
snarast och talar om vad du inte kan äta, så vi kan tillgodose ditt önskemål.
Detaljerat program läggs ut på hemsidan och mailas till dig ca en vecka före respektive dag.
Har du frågor kontakta gärna CG på cg@digitalmedia-hultin.se eller tfn 0708-63 49 01.

Välkommen till dessa dagar!
Givetvis kan du välja att delta i bägge dagarna
eller bara i en av dagarna!

