
 
 

Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad på DTBK 
 

Närvaro 
Maud Steinrud Nacka BK (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Eva Darolf-
Linnros Stockholmsavd, Sofia Angleby Mälarö BK, Britta Lindqvist Lidingö BK, 
Helena Taxell Stockholmsavd, Åse Tronstad Stockholmsavd 
 
Rapport från klubbarna 
DTBK kommer att ha kurser i höst i samarbete med ÖBK. Invigning av den nya 
klubben 13 september där vi kommer köra prova på. En startad kommitté kommer att 
delta på ``Kanalens dag´´ den 30 augusti där vi kommer att visa upp rallyn. 
Kommittén är ett samarbete mellan DTBK och ÖBK varför vi kommer köra en tävling 
den 24 oktober på ÖBK. 
Lidingö BK har startat en träningsgrupp med ca 10 deltagare. Det finns ingen 
utbildad rallyinstruktör så det kan inte köras några kurser. På ``Hälsans Dag´´ visade 
klubben upp rallylydnad för allmänheten. Lottie var hos oss på ett medlemsmöte och 
körde en prova på och lite information. 
Stockholmsavd BK Isabell är den aktiva och är utbildad hos Sofia. Vårens kurs fick 
ställas in på grund av för få anmälningar. En stor informationsdag hölls och där 
visades olika delar upp bland annat rallylydnaden det var ca 60 stycken som kom. 
Det kommer att startas en kurs nu i höst. 
Mälarö BK har kört kurs i april med ca 8 deltagare. Idag är en kurs inplanerad men 
ingen instruktör finns.  Sofia vill anordna en tävling men den är på planeringsstadiet.  
Nacka BK har haft en tävling i våras där det var ca 45 deltagare i två klasser. Det 
kom 8 stycken från Finland vilket var jättekul. SBK’s fotograf var på plats och skrev 
senare en artikel i Brukshunden som var väldigt bra. Kurserna är fulla varje termin. 
Det är bara Maud som är instruktör. 
 

Aktiviteter 2009 
Domarutbildningen blev inte av på grund av för få anmälningar. Det var totalt 3 
anmälningar varav 1 från Stockholmsdistriktet och 2 stycken som inte är aktiva inom 
SBK och inte tillhör Stockholmsdistriktet. Vi hoppas på att kunna planera in en 
utbildning fram över men vi vet inte när ännu. Sofia pratade om att hon kanske kunde 
köra en i privat regi. 
Instruktörsutbildningen kommer att bli av och det kommer in anmälningar hela 
tiden. Vill Ni gå denna utbildning är det hög tid att anmäla Er nu för att ha en chans 
att få plats. 
 
Remissförslag delades ut. Det är ett förslag på skyltar som kommer från Centrala 
arbetsgruppen. Maud kommer att skicka ut detta förslag. Önskemål från distriktets 
arbetsgrupp är att Ni ordentligt läser igenom detta och lämnar in Era synpunkter till 
oss så att vi kan ta med oss dem till konferensen i oktober på Kydingeholm. 
Några funderingar har inkommit på detta förslag: 
En fundering är att det helt plötsligt inte ska vara det internationella stoppmärket med 
ett P utan med svensk stavning. 



 
Ytterligare en fundering är att i det här förslaget finns det flera skyltar där man arbetar 
med högerhandling. Det som finns som önskemål är att det läggs till en skylt där man 
enkelt flyttar tillbaka hunden till vänstersidan. En enkelskylt. 
 
Klass fyra kallas idag diplom/championklass  på grund av att diskussionen inte är 
färdig vilka regler som ska gälla när det blir officiellt. Det finns ett önskemål till och 
det innebär att man försöker lägga till fler moment som man faktiskt har nytta av i 
allmänlydnaden eller hemma i min egen vardag. 
 
Nästa möte 
Vi bjuder in till nästa distriktsträff den 1 oktober 2009 klockan 19:00 på Lidingö BK. 

 
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 
 


