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Hej alla engagerade människor i vårt långa land!
Nu har vi snart passerat hela 2014 och då kommer lite information från Utskottet Prov
& Tävling. Det blev bara tre informationsomgångar från oss i år men vi får bättra oss
framöver.

Information av allmän karaktär
Beslut och verksamhet
Mästerskapssäsongen är snart över och alla våra SM är i hamn. Det har varit bra
arrangemang överlag och med fina resultat. Något som också har varit glädjande är
våra framgångar för landslagen. I förra informationsbrevet uppmärksammade vi
lydnaden och denna gång kan vi glädja oss åt bra resultat på IPO-VM och fantastiska
resultat på Nordiska Mästerskapen i Finland där det blev både lagguld i två grenar och
individuella guld i två grenar samt även silver- och bronsmedaljer. Vi har också fått bra
resultat i Nordiska Mästerskapen i lydnad där laget kom på silverplats och individuellt
blev det en fin fjärdeplats.
Precis som vi skrev om i förra brevet så ligger nu fullt fokus på regelrevideringen.
Regelkonferensen för bruks och lydnad gick av stapeln helgen 15 – 16 november och
det kom representation från i princip alla distrikt och rasklubbar.
I skrivande stund så har de fastställda förslagen för bruks och lydnad gått ut samt
remissen för rallylydnad. Kom ihåg att svara på rallylydnadsremissen före den 15
januari och att sända in eventuella återstående frågor om bruks och lydnad före den 25
januari. På nedanstående länk finner ni dokument som här till regelrevideringen.
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/regelrevidering-2017/
I övrigt när det gäller konferenser så har det varit konferenstätt med en internationell
konferens för IPO och en nationell IPO-konferens.
På förekommen anledning vill vi lyfta fram en påminnelse om ett FS-beslut som tagits
tidigare och det handlar om hantering av skyddslicenser. I beslutet står att ingen avgift
för utfärdandet för skyddslicensen skall tas ut medan det däremot kan utgå en avgift för
teoriutbildningen. Detta medför då också att det inte finns något belägg för att ta ut
någon avgift för registerhållning.

Lite nytt och gammalt om SBK Tävling
Nytt
Alldeles nyligen kom en ny funktion till i SBK Tävling vilken innebär att
arrangemangen stängs automatiskt när anmälningstiden gått ut. Detta har varit
efterfrågat av många arrangörer för att underlätta hanteringen vid lottning. Om det är
så att man vill ge fler tävlande möjlighet att anmäla sig kan man som arrangör manuellt
gå in och öppna för anmälan igen.
Tävlingsavdelningen på SBK:s kansli håller på att se över handledningen till SBK
Tävling och kommer under våren att publicera en detaljerad vägledning från början till
slut för hanteringen av våra prov och tävlingar i SBK Tävling.
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Gammalt
Vi vill på förekommen anledning påminna alla arrangörer om att med vårt nu gällande regelverk
så ska båda möjligheterna till betalning finnas för era arrangemang d.v.s. både vira girobetalning
direkt till er arrangörer samt via dibs (online.-betalning)
Krav på medlemskap
Här behöver vi också på förekommen anledning påminna om krav på medlemskap när man skall
tävla i någon av våra grenar. Det finns en kontroll i SBK Tävling men om man är osäker bör man
använda sig av Medlem Online för att säkerställa det. Vi ska dock komma ihåg att det till syvende
och sist är hundägarens ansvar att ha kontroll på sitt medlemskap och att man alltid har ett giltigt
förbundsmedlemskap så att man inte bara betalar den lokala avgiften till sin klubb.

Allmän information om utskottsgrupperna
UG Bruks
Bruksgruppens sammankallande är Lennart Larsson. Övriga i gruppen är Staffan Nordin, Anna
Haeggblom Bjellå, Anders Brorsson, Mats Axelsson och Marianne Dahlin.
UG Lydnad
Lydnadsgruppen består av sammankallande, Thomas Lundin. Övriga i gruppen är Marita
Neteborn, Lotta Linusson, Anders Kjernholm, Ulf Jerneståhl och Elin Spangenberg.
UG Drag
Draggruppen har Inga-Lill Badh som sammankallande. Övriga deltagare är Birgitta Hofflin och
Catherine Carlsson.
UG Rallylydnad
Rallygruppen består av Lena Sundlöf, sammankallande, Iren Olofsson och Lotta Sundström. Mer
detaljerad presentation i kommande kvartalsinformation
UG IPO-R
IPO-R har som sammankallande Anna Holter. Övriga i gruppen är Frank Jonsson, Leif Sundberg
och Bo Gustafsson. Mer detaljerad presentation i kommande kvartalsinformation
UG IPO
IPO-gruppens sammankallande är Ingrid Bahlenberg och övriga deltagare i gruppen är Lars
Czylwik, Patrik Karlsson och Tommy Andersson.
UG Agility
Agilitygruppen har ännu så länge sin plats i detta utskott men det är lite brist på folk i den för
tillfället. Har ni någon hugad spekulant som brinner för agilityn och dess plats och verksamhet i
SBK så är ni välkomna att höra av er.

Med detta vill vi i utskottet önska Er alla en riktigt bra vinter där vi och
vovvarna kan ladda batterierna tills nästa säsong!

God Jul & Gott Nytt År

Hälsningar Utskottet Prov & Tävling

