
Möte med Stockholms distriktets Rallyansvariga 
Datum: ! 27 maj 2013

Plats: ! Lidingö Brukshundklubb

Närvaro: ! Sofia Angleby Mälarö BK, Britta Lindkvist Lidingö BK, Louise Medman ÖBK, 
! ! Catherine Andersson ÖBK, Bosse Nilsson Värmdö BK, Barbro Grundin 
! ! SoSuBK, Helena Taxell SoSuBK, Charlotta Gomri Lidingö BK, Veronica 
! ! Hubner SoSuBK, Claes Abrahamsson Lidingö BK, Lottie Gerdlind Distriktet

Meddelad frånvaro: 
! ! Adrienne Sant´Orp SSBK, Tove Dahlström DTBK

Utbildningar inom Distriktet:
! ! Instruktörsutbildning kommer att hållas den 7-8 september och den 12-13 
! ! oktober 2013. Stockholms- och Sörmlandsdistriktet samarbetar med denna 
! ! utbildning. Examination kommer att ske 2014 förmodligen under ! !                
! ! januari/februari. Lottie Gerdlind är lärare på denna. I inbjudan står det att 
! ! anmälan ska vara distriktet tillhanda senast 31 maj men har Ni någon på 
! ! klubben som vill gå kan Ni skicka in anmälan så fort Ni kan.
! !
! ! Domareutbildning kommer att hållas den 20-22 september och den 4-6 
! ! oktober 2013. Lottie Gerdlind och Sofia Angleby är lärare på denna. 
! !
! ! Skrivareutbildning har inget bokat datum men som klubb kan det vara en 
! ! fördel att ha någon/några skrivare att tillgå dels för att slippa betala för en 
! ! extern skrivare och dels för att det idag är svårt för domarna att hitta skrivare 
! ! som är lediga alla datum som man dömer. Har Ni någon/några intressenter 
! ! på Din klubb så skicka in intresseanmälan till distriktet så bokar vi datum för 
! ! en utbildning. Skrivare är en funktionär som måste vara auktoriserad. 
! ! Utbildningen kan man säga tar en halvdag ca 2 studietimmar teori och 
! ! praktik genom att skriva för minst 15 ekipage. 
! !
! ! Sekreterareutbildning är inte heller planerad men från och med 2014 måste 
! ! klubbarna ha minst en auktoriserad tävlingssekreterare i sekretariatet på 
! ! varje rallylydnadstävling. Det går inte att använda sig av tävlingssekreterare 
! ! som är utbildade inom bruks. Denna utbildning är på ca 9 studietimmar och 
! ! det är teori och praktiskt och teoretiskt prov som ska genomföras. Skicka in 
! ! intresseanmälan till distriktet så planerar vi in en utbildning.
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Tävlingar 2013:
 ! ! Mälarö BK 31/8 och Lidingö BK 25/8. Dessutom kommer det att vara DM. 
! ! Den 4/8 är det kval i alla klasserna och den 25/8 går finalen.

Tävlingar 2014: 
! ! När det gäller tävlingar inom Stockholmsdistriktet ser sektorn att klubbarna 
! ! skickar in sina planerade datum till distriktet innan ansökan görs i SBK 
! ! tävling till centrala. Detta för att undvika att flera klubbar inom distriktet har 
! ! tävlingar samma dag. Hittills har följande klubbar planerat att ha tävlingar 
! ! under nästa år och datumen nedan är preliminära.
! ! Lidingö 17-18 maj 2014
! ! ÖBK 6-7 september 2014 
! ! Är det andra klubbar inom distriktet som funderar/planerar att hålla tävlingar 
! ! under 2014 bör Ni skicka in dom snarast möjligen till distriktet.
! ! Se till att Ni har funktionärer och övriga planer klara när Ni sätter 
! ! tävlingsdatum så Ni inte behöver ställa in någon tävling. Man behöver ju inte 
! ! ha alla klasser utan kan ha en klass. 
! ! Nedan ser Ni texten som står på SBKs hemsida (centralt).
! ! Skulle det vara så att någon klubb vill prova på att hålla tävling men inte 
! ! riktigt vet om man ror i land det hela är Ni mer än välkomna att höra av Er så 
! ! kan vi säkert hjälpas åt.
! ! Om Ni använder Er av följande länk hittar Ni ett arrangörskompendium för 
! ! just rallylydnadstävling. 
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/rallylydnad/
arrangor/rallylydnad_arrangor_kompendium_1205.pdf

! ! ``Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 juni året innan.
! ! Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 1 december året 
! ! innan.

! ! * Ansökan om nybörjarklass och fortsättningsklass kan göras fram till 
! ! en månad innan tävlingsdatum.´´

SM 2015 tillsammans med Upplands Distriktet:
! ! Distriktet har fått förfrågan om att vara medarrangörer för SM 2015 från 
! ! Upplandsdistriktet.
! ! Mötet beslutade att vi gärna ställer upp och hjälper till men vi ser gärna att 
! ! Uppland är huvudansvariga och vi assisterar med alla hjälp som kan 
! ! behövas. 
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! ! Det var inget specifikt som kom upp under denna punkt men ett önskemål 
! ! som kom upp var att vi skulle hitta på aktiviteter för våra instruktörer.  
! !
Idébytardag 2013:
! ! Tänkte att vi skulle ha en idébytardag och den bestämdes till söndag den 20 
! ! oktober på Lidingö BK klockan 10.00-16.00. Fika kommer att finnas på plats 
! ! till självkostnadspris och lunch tar vi med vår egen.
! ! Tanken med denna dag är att vi träffas och pratar rallylydnad och tränar våra 
! ! egna hundar med olika typer av rallymoment. Denna dag vänder sig i första 
! ! hand till rallylydnads instruktörer och sådana som är väldigt aktiva på 
! ! klubbarna inom rallylydnaden.

Träningstävlingar 2013:
! ! Ett förslag kom upp där man ville att distriktets olika klubbar ordnar 
! ! rallylydnads träningstävlingar så att man som tävlande kunde åka runt inom 
! ! distriktet och träna på att tävla rallylydnad. Alla tyckte det var en bra idé. Vi 
! ! bokade inga datum för detta men finns det några klubbar som är          
! ! intresserade av att ordna en träningstävling kanske nu under sommaren eller 
! ! under hösten? Lämna in intresseanmälan till distriktet så lägger vi ut det på 
! ! distriktets hemsida. www.sbkstockholm.se

Uppvisning Hundstallet 14 september 2013:
! ! Hundstallet ska ha öppet hus denna dag och undrade om vi kunde komma 
! ! och köra lite uppvisning av rallylydnaden och även att vi finns tillgängliga om 
! ! det är människor som vill prova-på med egen hund. Finns det några stycken 
! ! som skulle vilja hjälpa till med detta. Det är helt på ideell basis.

Aktiviteter 2014:
! ! Vi tyckte att vi skulle ha detta distriktsmöte under februari eller mars 2014 för 
! ! då är det inte så mycket andra aktiviteter på klubbarna. 
! ! Distriktet föreslår måndag den 17 februari 2014. Vilken klubb är villig att 
! ! släppa in oss? Klockan 19.00 är nog ett bra klockslag att starta.

Övrigt:! Önskemål kom fram om att göra ett nytt banritnings program. Det är flera   
! ! stycken som tycker dagens program är krångligt att arbeta med.
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