
                        Anteckningar från D-HUK möte den 14/2 via telefon. 

Närvarande: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Annelie Karlsson Karjalainen 

Anmäld frånvaro: Anette Kjellén 

 

Mötet öppnas 19.00. 

 

Information från rallyansvarig Gudrun 

- Behov av domarutbildning i distriktet. 

  Det är nya regler för domarutbildningen from 1/1 - 2015. 

  Kravet för att gå är: 

 Tävlat och vara godkänd i avancerad klass. 

 Ska vara skrivare 

- Den som håller i utbildningen ska vara godkänd av SBK. 

- Gudrun kontaktar SBK för att få uppgifter vad lärarna kostar. 

- Utskick till klubbarna ska göras för att se om det finns några intresserade kandidater 

  till domarutbildningen. 

- Det är inskickat yttrande gällande rallyreglerrevideringen som ska gälla from 2017. 

- Sandra Beijer är bokad till den 4/7 och Mona Bratt håller kontakten med henne.  

  Plats blir troligtvis Billinge Bk. 

  "Peppdagen" är i första hand för instruktörer, assistenter, samt aktiva tävlingsekipage om 

plats finns! 

- Marie ordnar skiss på inbjudan och skickar till Gudrun. 

- Det är inte klart när Rallymodul kommer köras i år. 

 

Utbildningar på gång och som varit 

Spår: 

- Nytt som kommit är spår steg 1 och 2. 

- En spår steg 1 kommer starta den 26/2 med Arne Våring som lärare. 

  Budgeten för spåret är lagd  så det går plus minus noll. 

 

Agility: 

- Det kommer inte bli någon agilitymodul från SBK. 

  Det innebär att kravet med grundmodul försvinner också vid utbildning till 

  agilityinstruktör. Mötet diskuterar och anser att något form av krav behöver vi ha 

  för att säkerställa kompetensen. Ett krav på grundmodul önskar man att distriktsstyrelsen 

  sätter som krav för att sen få kalla sig SBK Agilityinstruktör. 

- Marie kontaktar distriktsstyrelsen i frågan. 

 

Nosework: 

- Den  21/3 i samband med KUL-mötet kommer föreläsningen i ämnet "Nosework" 

   att hållas. Plats är Billinge Bk. 



- Föreläsning om "Nosework" är planerad i höst (datum kommer) och vi har blivit lovade att 

få vara på Skövde BK. 

 

Coachning: 

Coachningdagen som är planerad 28/3 i Mariestad har ännu inte fått några anmälningar 

men sista anmälan är inte förrän 1/3. 

 

Föreläsning till medlemmarna: 

Distriktsstyrelsen gav D-HUK uppdraget vid budgetmötet Marie närvarade på att  

anordna föreläsning för alla medlemmar då distriktet har så god ekonomi och kan då 

på så sätt ge tillbaka till medlemmarna. 

Förslag vad man skulle kunna göra: 

 Hundens dag  - där man använder kunskap från medlemmar i distriktet. 

 Per Jensen 

Fler förslag behövs, alla i D-HUK får fundera till nästa möte. 

 

Lärarinformation 

- Det blir ingen Tävlingsinstruktörsmodul i höst. 

- Jessica M kommer starta en vinter/vår 2016. 

- Lärarpolicy kommer sändas ut till lärarna i distriktet. 

- Vi beslutade att kommittén ska skicka ut utvärderingar till deltagare som genomgått en 

utbildning via distriktet för att säkerställa kvalitet på våra utbildningar. Deltagarna skickar in 

svaren till utbildningsansvarig som sammanställer. 

    

Övriga frågor 
-Distriktsårsmötet är den 14/3 klockan 12.00 på stadshotellet i Mariestad.  
  Arne Jonsson kommer och pratar om avtalsinstruktörer. Marie deltar från 
  D-HUK. 
 
- Det är 9 st anmälda till M1 i Mullsjö. 
 
-Mötet enas om att det måste framgå mer tydligt vad man ger sin in på vid   
  instruktörs/lärarutbildning och liknade. 
- Att vi bör kräva in rekommendationer vid utbildningar 
  Marie tittar på dessa två ovanstående punkter. 
 
- Vid Budgetmötet framförde Marie önskemålet D-HUK har angående att distriktsstyrelsen 
  bjuder in och intervjuar kandidater innan man beslutar skicka till lärarutbildningen. 
  Distriktsstyrelsen ställde sig positiva till förslaget. 
 

Nästa möte 
- Marie bokar lokal hos SFR vecka 21 i Skövde.  

                                                                        

Mötet avslutas  kl. 20.06 

 



Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 


