
 
 
Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad på DTBK, 
2009 02 17 
 
Närvaro 
Maud Steinrud Nacka BK (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Britta Lindqvist 
Lidingö BK, Bosse Nilsson Värmdö BK, Eva Darolf-Linnros Stockholmsavd, 
Margaretha Holtman WBK, Sofia Angleby Mälarö BK. 
 
Presentation 
Alla deltagare presenterade sig, sina hundar, sin relation till rally och om verksamhet 
finns på den egna klubben.  
  
Materialfrågor 
Behov finns av skylthållare. Lottie säljer hållare i metall som går att sätta skyltar på 
båda sidor på. De kostar 40:-/styck + moms. För mer info och beställning kontakta 
Lottie (se listan med kontaktpersoner).  
Ett företag som heter Plexlite säljer hållare i plexiglas, för mer info se 
www.plexlite.se. Du kan också fråga Sofia Angleby (kontaktperson Mälarö BK) som 
själv köpt deras hållare. 
Skyltar och annan bra information finns att hämta på Rallylydnadslistan som är ett 
forum i Yahoo. http://groups.yahoo.com/group/rallylydnadslistan/ 
Du måste registrera dig för att komma åt materialet som ligger under länkarna på 
vänster sida. 
 
Föregående mötesanteckningar 
Förbundsstyrelsens arbetsgrupp i rallylydnad finns inte kvar efter omorganisationen i 
SBK 1 januari 2009. Vid första förbundsmötet togs ett beslut att det ska finnas en 
projektgrupp för rallylydnad. Denna grupp består av 3 personer som ska arbeta med 
att försöka få fram ett förslag till ett enda regelverk som kan gå ut till klubbarna på 
remiss under 2009. En person från organisationsutskottet ska ingå i denna 
projektgrupp.  
 
Lite marknadsföring skedde under 2008 som till exempel på Älvsjömässan på hund 
2008. Uppvisning på Nacka BK och hos hundstallet. 
 
Aktiviteter 2009 
Vi i distriktets arbetsgrupp planerar att arrangera Prova-på dagar i rallylydnad för de 
klubbar som vill ha sådana men inte har egna instruktörer. Det blir Prova-på dagar 
dels för medlemmar på klubbarna, dels för de instruktörer som vill få en introduktion. 
 
Planerade datum: 
2 maj för medlemmar 
30 maj för instruktörer 
 
 



 
 
 
Är du intresserad av att ha med deltagare på dessa tillfällen hör av dig till Maud 
(klubbar södra sidan) eller Lottie (klubbar norra sidan). Pris 300:-/pers, heldag, egen 
lunch medtages. 
 
Skulle det vara så att det finns väldigt stor efterfrågan från medlemmarna på din 
klubb så kan vi försöka ordna Prova-på dagar på enskilda klubbar. Kontakta Maud 
eller Lottie, så försöker vi hjälpa er. 
 
Vi planerar också en instruktörsutvecklingskurs hösten 2009, del 1 helgen den 3-4 
oktober och del 2 helgen den 14-15 november. Är du allmänlydnadsinstruktör och 
känner att du vill öka din kunskap i rallylydnad för att hålla kurser, så se till att gå 
Prova-på dagen för instruktörer som ett första steg, den är nödvändig för att du 
sedan ska kunna anmäla dig till utvecklingskursen som kräver viss förkunskap. Om 
du tidigare gått introduktion eller annan kurs i rally behöver du inte Prova-på dagen 
som första steg. 
Vi (liksom C-HUS) rekommenderar att du är Allmänlydnadsinstruktör innan du 
vidareutbildar dig för att hålla kurser i rally. Som vanligt är det rekommendation från 
klubben som krävs. Pris 1000:-/pers. 
 
Det finns planer på att utbilda domare under våren i juni. Lärare kommer att vara 
Maud Steinrud och utbildningen kommer förmodligen ligga på Nacka BK. 
 
Övriga frågor 
Vi kan berätta om några planerade tävlingar under våren är på Nacka BK den 18 
april 2009 och i Järfälla den 24 maj 2009 (ej SBK).  
 
Nästa möte 
Vi bjuder in till nästa distriktsträff den 20 augusti 2009 klockan 19:00 på Stockholms 
Avdelningen i Kista 

 
Tack för visat intresse och ert deltagande. Minnesanteckningarna kommer att 
publiceras på Stockholmsdistriktets hemsida http://sbkdistr.se/ under Kommittéer & 
Arbetsgrupper.  
Hör av Er om Ni har frågor eller funderingar. 
 
Vänlig hälsning 
Maud Steinrud och Lottie Gerdlind 
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