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Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad på Nacka BK
Datum

2008-12-03

Närvarande
Sammankallande D-AG Maud Steinrud Nacka BK, Lottie Gerdlind D-AG/DTBK, Eva Hedin
Vällingby BK, Gudrun Berger Tyresö BK, Margaretha Holtman Waxholm BK, Susanne
Salomonsson SSBK.
Detta möte känns historiskt och vi firade det med tårta. Vi saknade er som inte kunde komma
men hoppas vi träffar er på nästa träff.
Presentation
Alla deltagare presenterade sig, sina hundar, sin relation till rally och om verksamhet finns på
den egna klubben. Lista på alla kontaktpersoner bifogas.
Forum
Om Ni söker information om rallylydnad kan Ni googla till ”Rallylydnadslistan” som finns på
Yahoo. På listan finns det idag drygt 220 medlemmar som delar intresset för rallylydnad så
här kan ni hitta mycket information. Här läggs datum för tävlingar ut och ni kan också hitta de
olika regelverk som finns representerade i Sverige.
Förbundsstyrelsens Arbetsgrupp i Rallylydnad
SBK:s förbundsstyrelse och kansli har under ett par år blivit uppvaktade av medlemmar från
Skåne, Värmland och Stockholm om att rallylydnad borde finnas inom SBK. 2008 beslutade
FS därför att tillsätta en arbetsgrupp. Uppdraget för arbetsgruppen är att ta fram förslag på
ett gemensamt regelverk för Sverige.
Annika Sällvik, suppleant i Förbundsstyrelsen, är sammankallande i arbetsgruppen som
utöver henne består av 3 ordinarie och 2 adjungerade medlemmar från de uppvaktande
klubbarna.
Rikskonferens på Kydingeholm
Under helgen den 22-23 november höll förbundsstyrelsens arbetsgrupp en rikstäckande
konferens i Rallylydnad. Det kom representanter från nästan hela landet, från Skåne till
Östersund.
Grundtanken var att deltagarna skulle arbeta med ett antal övergripande frågor.
Konferensdeltagarna var eniga om att de vill att SBK ska arbeta vidare med Rallylydnad för
att sporten ska bli en officiell gren inom SBK, ett besked som arbetsgruppen tar med sig
tillbaka till FS.
Det som framkom tydligt var att oavsett var i landet vi bor och vilket regelverk man idag
använder sig av så var vi eniga i de frågeställningar som vi arbetade med. Några exempel på
frågor och vad som kom fram ser Ni nedan.
- Vad är Rallylydnad?
Allmänlydnad, glädje, lättsam lydnad, positiv inlärning, SBK’s grundtanke, kompletterar
övriga SBK-grenar.
- Varför ska SBK ha Rallylydnad?
Bredda SBK’s hundägarutbildningsansvar med nytänkande, ger god ekonomi till klubbarna,
medlemmarnas vilja, medlemsrekrytering, publikfriande gren.
- Vad krävs för att Rallyn ska bli officiell?
Ett regelverk, en utbildningsplan, samarbete, representanter på alla nivåer, bra material.
Deltagarna pratade om att ta kontakt med freestylegruppen för att få kunskaper om vilka
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problem som de stötte på under sitt arbete mot officiell status så vi förhoppningsvis kan ta
lärdom och undvika fallgroparna.
Idag ligger arbetsgruppen direkt under Förbundsstyrelsen men i den nya organisationen som
träder i kraft vid årsskiftet placeras arbetsgruppen i Utskottet för medlemsaktiviteter.
Arbetsgruppen inväntar nu besked om hur gruppen och arbetet kommer att organiseras
framöver.
Marknadsföring Stora Stockholm Hund 2008
Arbetsgruppen har fått möjligheten att delta på mässan för att sprida information och
kunskap om rallylydnad. Maud kommer att vara på plats i SBK’s monter. För detta ändamål
har arbetsgruppen gjort i ordning några exempelskyltar som kommer att visas och det är
skrivet ett informationsmaterial genom SBK på SBK’s papper som kommer att finnas för
utdelning.
Förhoppningsvis kan vi på klubbarna inom en snar framtid beställa detta informationsmaterial
till våra egna klubbar.
Lokala utbildningsinsatser
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 2000:-/pers, kursen är planerad att hållas i träningslokal inomhus.
Instruktörsträffar
De instruktörer som gått tidigare rallyutvecklingskurs (hösten 2007) har träffats sedan dess
för gemensam träning och egen utveckling.
Nästa träff är den 7 mars 2009 och vi gästar då Gudrun på Tyresö BK. Det blir en heldag
(återkommer om tid) och är inriktad på att vi ska titta närmare på det
Kanadensiska/Norska/Svenska regelverket och dess skyltar.
Om ni på klubbarna har personer som redan nu håller kurser hos er är de också hjärtligt
välkomna. Kontakta Maud för vidare information.
Förslag på ämne till kommande instruktörsträff, tänkt under hösten 2009, är att se närmare
på hur domaren dömer och bedömningsregler.
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Övrigt
Vi kan redan nu berätta att några planerade tävlingar under våren är på Nacka BK den 18
april 2009 och i Järfälla den 24 maj 2009 (ej SBK).
Nästa distriktsträff
Vi bjuder in till nästa distriktsträff den 17 februari 2009 klockan 19:00. Vi återkommer lite
längre fram med var vi kommer att vara. Förhoppningsvis kommer vi att vara på en klubb på
norra sidan av Stockholm.
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, funderingar.
Vänlig hälsning
Maud Steinrud och Lottie Gerdlind

Kontaktuppgifter
Namn
Maud Steinrud

Mail
maud@steinrud.nu

Lottie Gerdlind

fix.a.lot@hotmail.com

Klubb
D-AG Sthlmsdistriktet/Nacka
BK
D-AG Sthlmsdistriktet/DTBK

Camilla Ljungberg

Camilla.ljungberg@gmail.com

Järfälla BK

Vakant

Lidingö BK

Sofia Angleby

sofia@heartofgold.se

Mälarö BK

Eva Darolf

eva.darolf@telia.com

Sthlmsavdelningen

Liselotte Hallberg

sekreterare@sosubk.se

Solna-Sundbyberg BK

Susanne Salomonsson

info@mogelbakteriekontroll.se

SSBK

Gudrun Berger

gudrun.berger@telia.com

Tyresö BK

Eva Hedin

evakajsafigge@vovve.info

Vällingby BK

Bosse Nilsson

boolofbo@yahoo.com

Värmdö BK

Margaretha Holtman

tha.hol@telia.com

Vaxholms BK

Yvonne Ahlin

yvonne@facerace.biz

Österåkers BK

