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Ingenjörstrupperna bygger broar

”Konsten att bygga
broar tillsammans”

”Konsten att bygga broar”
Ja, det var titeln på den konferens som SBK:s Stockholmsdistrikt inbjöd alla klubbar till den 14-15 november på SAS Radisson hotell i Frösundavik. Lidingö BK representerades av ordförande Christoffer
Frances, Jeanette Johansson (utbildningskommittén),
Maria Landergaard (RasUtvecklingskommittén)
samt undertecknad från Tävlingskommittén.
Uppslutningen från distriktets 13 klubbar var god,
drygt 70 personer deltog, inkluderat distriktets styrelse med ordförande Ragge Bergståhl i spetsen. Vi var
förindelade i nio olika grupper där klubbar och funktioner blandades, allt i andan att skapa nya kontakter
och utnyttja alla erfarenheter. Grupperna kvarstod
hela konferensen och vi satt även tillsammans under
fredagens festliga middag. Vi fick därmed möjlighet
att lära känna varandra ganska väl.
Konferensen startade på fredagskvällen med distriktets höstmöte, vilkets agenda snabbt klarades av för
att sedan dyka ner i det stora arbetet. Annika Hamilton, SBK och studiefrämjandet, höll i taktpinnen och
delade ut grupparbetsuppgifter i snabbt tempo. Grunden för konferensen ligger i att SBK nu går in i en ny
organisation och skall bli mer målstyrt. Distriktet ville ha hjälp från klubbarna att hitta de rätta vägarna
för framtida arbete och bygga upp och underhålla
förbundet utifrån klubbarnas önskemål och behov.
Vi fick fundera över vad som motiverar oss att vara
medlem och arbeta i klubbarna, och vilka behov vi
vill få tillfredsställda genom vårt engagemang. Utifrån detta kan man sedan bygga vidare på hur vi kan
få andra medlemmar att stanna kvar och även bli mer
aktiva, och på så sätt utveckla såväl lokalklubbarna
som Brukshundklubben i stort. Vi fick även fundera
över vilka mål Brukshundklubben skall ha i framtiden och vilket arbete som krävs för att nå dessa. Utgångspunkten var SBK:s olika verksamhetsområden
såsom utbildning, stöd till samhället i form av utbild-

Stockholmsdistriktets ordförande Ragge Bergståhl
och Annika Hamilton drar igång ”Bygga broar konferensen”, november 2008
ning av tjänstehundar och tjänstehundsekipage, tävlings- och provverksamhet.
Vi jobbade intensivt i våra grupper och vad som
tydligt framgick var att alla grupper kom fram till
väldigt likartade slutsatser. Det finns mycket vi kan
göra för att bättre motivera våra klubbkamrater.
Även distriktet kan underlätta arbetet för oss i klubbarna. Önskemål framkom bland annat om bättre
administrativt stöd ex i form av instruktörsregister,
kursanmälningsprogram, ”kursbank” med förslag på
övningar mm. Även mer samarbete mellan klubbarna diskuterades. Flera norr- och västerortsklubbar
kommer framgent ha samarbete kring ex tävlingar.
När vi lämnade Frösundavik på lördagseftermiddagen efter denna intensiva konferens, var det med ett
positivt intryck, nya bekantskaper och flera nya idéer att ta med ”hem”. Och väldigt trötta huvuden…
Anne Larsson

