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Möte rallylydnadsinstruktörer i Sthlmsdistriktet 080706
Plats: Nacka BK Kl 9.00 – 15.00
Deltagare: Maud Steinrud Nacka BK, Lottie Gerdlind Österåkers BK, Margaretha Holtman
Vaxholms BK, Susanne Salomonsson SSBK.
Nedan följer en sammanställning av de ämnen som diskuterades.
•

Hur går det?
- Kurser
- Träning
- Tävlande
- ”Bekymmer”
- Motivation

Var och en fick berätta om sin verksamhet sedan instruktörsutbildningen utifrån ovanstående
punkter. Alla var överens om att det är svårt att hitta tid till egen träning och tävling. Vi
konstaterar också att bästa PR för rallyn är att visa oss dvs. träna ofta på klubben och också att
visa oss på tävlingar.
SSBK har haft problem med avhopp från utbildningar, troligen pga. deltagarna inte visste
innan kursen vad rally är och när de började visade det sig att det inte var något för dem.
Detta avhjälps bäst med Prova På-tillfällen på tex. kvällar eller helgdagar.
Att ha öppna träningar samtidigt som andra sektorer har Nacka BK god erfarenhet av. Många
kommer förbi och tittar när de går från och till sin egen träning.
Att hålla Prova På-tillfällen för den egna styrelsen, instruktörer och andra aktiva på sin klubb
är ett bra sätt att sprida kunskap om rallyn.
Motivationen är svår att hålla uppe då man ofta är ensam på sin klubb och också har mycket
annat att stå i. För att hjälpa varandra med motivationen och att hålla i träningen och
kunskaperna beslutade vi att samlas och träna tillsammans på våra olika klubbar ett par
gånger per termin. Instruktörerna på den klubb vi tränar på har ansvar för att ta fram en bana
och hålla med material. Om de behöver hjälp med något får de säga till. Dessa datum
bestämdes under hösten till:
4/9 19.00 på SSBK
6/11 19.00 på Vaxholms BK
Utöver detta har Nacka BK öppna träningar för rallyverksamma medlemmar och
instruktörsgruppen är mycket välkomna att delta på dessa:
25/8 19.00-20.00
22/9 19.00-20.00
6/10 19.00-20.00
Dessutom har Nacka BK tävling 7/9, Nybörjarklass och Fortsättningsklass.
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•

Arrangera tävling – försäkringsfrågan!

Nackas ordförande John Sjöstrand har varit i kontakt med SBK:s jurister ang.
försäkringsfrågan då flera av de som i dagsläget tävlar rally inte är medlemmar i SBK. Svaret
från juristerna är att deltagaren ska ha gällande ansvarsförsäkring vid tävlingstillfället.
Följande text har nu lagts in i Nackas inbjudningar till Rallytävlingar:
OBS! Medlem i SBK som deltar i tävlingen omfattas av gällande olycksfalls- och
ansvarsförsäkring. För icke medlem som deltar med hund vid tävlingen skall gällande
ansvarsförsäkring innehas vid tävlingstillfället.

Vi fortsatte att diskutera frågan på detta möte och vi ställer oss frågande till att deltagaren inte
behöver ha olycksfallsförsäkring då vi alla trodde att det var för just olycksfall SBK:s
försäkring gäller. Beroende på ”olycksscenario” kan ju båda försäkringarna behövas (rent
olycksfall för förare eller olycksfall orsakad av hund). Maud ska försöka ta reda på svar på
frågan.
Maud berättade om de övriga erfarenheter klubben fått efter sin första rallytävling i maj. Hon
har skrivit en funktionärsbeskrivning som hon skickar ut till alla instruktörer. Den kan vara ett
stöd vid tävlingsplanering. För att hålla sig à jour med vilka tävlingar som arrangeras är det
bäst att läsa på Rallylydnadslistan, där annonseras de flesta.
http://groups.yahoo.com/group/rallylydnadslistan/
•

Utbildningsbehov
- domare
- domarskrivare

I dagsläget finns tre verksamma domare i Stockholm/Uppsala-området, varav 2 är
medlemmar i SBK. Det kommer att behövas flera då fler och fler nu arrangerar tävlingar.
Maud har utbildat tre domarsekreterare som i huvudsak skriver för henne. En av dem har
påbörjat ett samarbete med en av de andra domarna. Även skrivare kommer att behövas fler
då det inte går att ta ”vem som helst” vilket fungerar i Tävlingslydnaden. Att skriva på
rallytävling är väldigt stressigt och hektiskt och skrivaren måste kunna en hel del
förkortningar utantill.
Vi är överens om att för att komma ifråga för domarutbildning måste man som instruktör
träna ordentligt eftersom det krävs att man kan alla moment noga. Att tävla är också ett måste
eftersom man måste vara insatt i hur det är. De som är intresserade av att framöver utbilda sig
till domare måste alltså komma igång och tävla.
Vill man bli domarsekreterare behövs inte att man tävlar aktivt, intresse för rally är självklart.
•

SBK:s AG Rallylydnad

Maud presenterade vilka som ingår i AG Rallylydnad:
Annika Sällvik, FS, sammankallande
Tina Johansson, Eds BK, ordinarie
Anna Karin Dahlstedt, Oxie BK, ordinarie
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Maud Steinrud, Nacka BK, ordinarie
Monique Wrambeck, Söderåsens BK, adjungerad
Martina Eberhard, Hörby BK, adjungerad
AG Rallylydnads uppgift är att få fram ett regelverk för en svensk Rallylydnad. Det finns ett
antal olika varianter både i Sverige och i världen och arbete pågår att ta fram ett förslag som
alla kan arbeta efter. En konferens för distriktsrepresentanter är planerad till 22-23/11, lunch
till lunch, och kommer att hållas på Kydingeholm. Inbjudan kommer längre fram att gå ut till
distrikten. På konferensen kommer ett förslag till regelverk att presenteras och diskuteras.
Eftersom bara några representanter från varje distrikt kommer att kunna åka på konferensen
planerade vi redan nu en träff för Stockholmsdistriktets instruktörer och rallyintresserade där
alla ska få information om vad som diskuterades och ev. bestämdes på konferensen.
Datum: 3/12 kl 19.00 på Nacka BK
Inbjudan och information till den kommer längre fram i höst.
•

Regelbundna träffar? Innehåll?

Vi var eniga om att regelbundna träffar som andra sektorer på distriktsnivå har behövs. Maud
ska kolla med distriktet om detta är ok att driva vidare.
Innehållet blir som på motsvarande träffar för andra sektorer dvs.
Rapport från AG Rallys verksamhet och ur arbetet med rallyns officiella status fortskrider.
Rapporter från klubbarna.
Angelägna frågor att diskutera.
Utbildningsbehov mm mm
Om instruktörerna så vill kan praktiska aktiviteter planeras.

Tack för denna gång!
Vid pennan
Maud Steinrud
Nacka BK

