Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad
Stockholms Södra BK 091102
Närvaro
Maud Steinrud Nacka BK (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Britta Lindqvist
Lidingö BK, Gudrun Berger Tyresö BK, Bosse Nilsson Värmdö BK, Eva Hedin
Vällingby BK och Susanne Salomonsson SSBK.
Information från Rallykonferensen på Kydingeholm
Det var ca 25 personer från Sverige som deltog på konferensen. Det var en lättsam
stämning och alla ville att vi skulle komma framåt med rallyn och att vi ska få till ett
gemensamt regelverk.
Lite olika gruppdiskussioner om skyltar och allmänna regler såsom Honnören, poäng
för uppflyttning, krav på uppflyttning, ålder för tävlande, vilka klasser m.m. Det var lite
meningsskiljaktigheter men ändå fanns det en underton i att få till det på bästa sätt
och alla var ganska förstående för de olika funderingarna som kom fram. Jag tror att
man i stort kan säga att gruppen i stort litar på den centrala arbetsgruppens arbete
och såg också att det hänt massor sedan förra konferensen.
Det är framtaget ett informationsmaterial som kommer att visas för Utskottet för
medlemsaktiviteter och FS för att visa på den tidsplan som arbetsgruppen tagit fram.
Materialet kan också användas i andra sammanhang.
Tidsplan
Det är framtaget en tidsplan som förhoppningsvis ska kunna hållas och att allt arbete
är klart för överlämning till FS augusti 2010.
Nästa år ska centrala arbetsgruppen jobba på att få Rallyn som en permanent
arbetsgrupp under Utskottet för Medlemsaktiviteter i SBK’s nya organisation.
Regelförslaget måste bli klart för att gå ut på remiss igen i början av 2010. De
allmänna delarna i reglerna ska synkas med övriga regelverk inom SBK såsom
lydnad, agility och bruks. Det görs genom den regelsamordningsgrupp som tillsatts
av FS där rallyn numera ingår.
Planeringen är att vi ska kunna gå efter ett officiellt regelverk from 2011-07-01. Fram
till nästa regellåsning som är 2017 kommer vi kunna revidera reglerna och det
planeras även en regelkonferens före regellåsningen.
2010
Det finns planer på att ha ett inofficiellt SM i rallylydnad i september i samband med
Tjänstehunds SM. Plats är Himmelstalund i Norrköping, evenemanget pågår under
två dagar med kval på lördagen och final på söndagen. Under båda dagarna kommer
Prova-På aktiviteter att hållas liksom troligen en drive-in tävling i Nybörjarklass.
Kvalet är öppen för alla oavsett vilken klass man tävlar i innan. Söndagen är tänkt till
finalerna. De nya momenten, klasserna och regelverket kommer att användas.

Det finns lösa planer för att även hinna med ett DM inom stockholmsdistriktet under
våren. Det kommer mer information längre fram.
Maud har ordnat en mailadress till distriktet som Ni kan använda Er av om Ni vill oss
någonting rally.sbksthlm@gmail.com
Inför 2010
Instruktörsutveckling
Mötet efterfrågade utveckling inom bedömningsregler men också det nya regelverket
och moment.
Stödmaterial till instruktörerna som kan användas på kurser.
Kurser
Prova-På-Rally dag för instruktörer och lärare kommer att läggas in i planeringen
under våren.
Instruktörskurs planeras till hösten
Om det finns efterfrågan kan en domarutbildning planeras.
Filmklipp
Här kommer en länk till youtube som Ni kan titta på. Det är från rallytävlingen på
Österåkers BK den 24 oktober 2009. Se, njut och lär.
http://www.youtube.com/watch?v=6_ZKoBi1rII

Nästa möte
Vi bjuder in Er till nästa möte som blir kl. 19.00 den 8 februari 2010 och då på
Vällingby 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

