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Här kommer en påminnelse om att senast 8 mars anmäla till
MH-dagen 14 mars och MT-dagen 21 mars
Du anmäler till CG Hultin.
Mail: cg@digitalmedia-hultin.se
Har du frågor ring på tfn: 0708-63 49 01
Glöm inte ange vilken dag/ar du vill komma och om det är någon mat du inte tål.
Några av er har anmält via facebook och undrat om ni måste anmäla även vi mail, det behöver ni inte.
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 Sundbybergs Brukshundklubb, SoSu BK.
Tanken med dessa dagar är att öka förstålelsen och kunskapen hos er funktionärer för arbetet med
MH och MT. Det är viktigt att ni tar med er informationen som ges tillbaka till era klubbar och kollegor
som inte kan delta på dessa dagar.

Program - programmet är samma för bägge dagarna förutom
uppdateringen till figurant som utförs olika för MH och MT
OBS! Angivna tider efter frukosten är ungefärliga då det är svårt att beräkna hur lång tid
varje hund kräver.
08.00

Samling med frukost. Under frukosten går vi igenom vad som ska göras under dagen.
Kort rapport från Domar/Beskrivarkonferensen, RAS/RUS-konferensen samt
MT-konferensen.
Genomgång av vikten att beskrivningar och tester utförs lika.

09.00

Beskrivning av en hund.
Vi stannar efter varje moment och förklarar i detalj hur momentet skall genomföras på ett
korrekt sätt och varför. Vi kommer att ha en 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.

12.00

Lunch.

13.00

Beskrivning av ytterligare en hund enligt ovan.

15.00

Kaffepaus.

16.00

Uppdatering till figurant. Som nämnts i tidigare information/utskick görs detta om det
hinns med när huvudprogrammet för dagen är genomfört. För er som vill uppdateras
måste ni läst anvisningarna innan ni kommer för avståndslek (MH) och socialt samspel
(MT), så att ni kan detta teoretiskt. Sökväg för anvisningarna: SBK startsida Funktionärssidor - Avel & Hälsa - Mentalbeskrivning hund (MH) - Anvisningar bestämmelser
MH - (på höger sida på skärmen) väljer du MH anvisningar alternativt MT anvisningar.
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Ni kommer att få träna på att göra avståndslek på MH-dagen och socialt samspel på
MT-dagen. Ni kommer att få ett preliminärt besked om ni blivit godkända. Det Permanenta
godkännandet kommer att göras på annan dag. Denna dag kommer att annonseras ut inom
kort. Vi kommer erbjuda två olika datum för detta. Vid dessa tillfällen erhåller ni ett Bevis på att
ni är godkänd Figurant. Ni som redan är godkänd Figurant, vill vi vänligen att ni hjälper till med
att dela med er av era kunskaper och erfarenheter till dem som ska uppdateras.
Skälet till att vi inte kommer godkänna er på dessa dagar är att tiden inte räcker till då många
visat sitt intresse att bli uppdatering.
18.00

Vickning under vilken vi går igenom dagen och talar om:
Etiska regler.
Förhållningssätt gentemot hundförare, hund, publik och kollegor.
Oacceptabelt beteende och hund i bil.
Doping.
ID-kontroll.
Elektroniska inrapporteringssystemet.
Genomgång av olika blanketter.

20.00

Avslutning.
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