
                        Anteckningar från D-HUK möte den 11/9 på via telefon. 

Närvarande: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Anette Kjellén, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas 19.00. 

Inbjudan till distriktens hundägarutbildningskonferens den 25-26 oktober på Scandic hotell i 

Upplands Väsby. Annelie Karlsson Karjalainen åker samt  Anette Kjellén tittar/funderar om 

hon kan följa med. 

Lärarinformation 

 Ett brev har gått ut till lärarna i distriktet där Anette presenterar sig som ny 

läraransvarig. 

 Erbjudan om raskunskapskurs som Småland arrangerar har sänts ut till lärarna. 

 Lärarna träffas på KUL-träffen 18.30 för att prata lite innan själva KUL-mötet kl. 

19.00. Anette skickar en inbjudan! 

Information från rallyansvarig Gudrun 

 Rallylydnadsrevidering har inkommit.  

 Rallylydnads möte för alla klubbar i distriktet hölls den 9/9 och fyra personer kom på 

mötet. Regelrevideringen gicks igenom och några förslag uppkom som synpunkter på 

revideringen.  

 Rallyn är en tävlingsform så Gudrun kontaktar tävlingskommittén då det hör samman 

med tävling också. 

 Ett förslag på DM regler för rally arbetas fram som sedan kommer anslås på 

hemsidan.  

 Eventuellt kommer Mariestad Bk och Billinge Bk köra en rallytävling tillsammans. 

 Fler skrivare behövs inom rallyn. 

 Kommittén är glad att Gudrun tar tag i Rallyn och försöker få igång klubbarna. 

 Rallyansvariga träffas (som lärarna) på KUL-träffen 18.30 för att prata lite innan själva 

KUL-mötet kl. 19.00. Gudrun skickar en inbjudan! 

Utbildningar på gång och som varit 

 En grundmodul startar den 11/11 på Falbygden BK med Carola Berg som lärare. Max 

deltagare 10 st. Inbjudan har gått ut till klubbarna. 



 Inventering vad det finns för behov av utbildningar görs till KUL mötet i november. 

 Det är få anmälda till M1 som är planerad med Britta Althorn som lärare den 8/11. 

 Belöningsträningsdagen den 27/9 har vi få anmälda. Endast 16 stycken är anmälda 

och av dessa 9 stycken med hund.     

 Övriga frågor 

 Inför budgeten 2015 så behöver man se över och höja anmälningsavgifterna till 
modulerna då det ekonomiskt måste gå ihop. 
Förslag som uppkom är 2000 kr/modul samt 3000 kr för tävlingsmodulen. 
 

 Ingen tävlingsmodul kommer starta under våren eventuellt senhösten 2015 annars 
våren 2016. 
 

 Inför 2015 så ska kommittén se över prislistan för lärararvoden mm. 
 

 Genomgång av policy för lärarna gjordes och kommittén filar vidare till nästa möte. 
 

 En lista med åliggande för lärarna vid utbildningar ska jobbas fram. 
 

 Förtydligande av examination för rallymodulen kommer snart från SBK. 
Skaraborg och Närke distrikt har haft en egen framtagen examination. 
 

 Dagordning för KUL mötet diskuteras. Dagordningen skickas ut i början av oktober. 
 

Nästa möte 

 Marie bokar lokal hos SFR i Skövde. Förslag på datum är den 26/11. 
Marie återkommer med tid. 
                                                                        

Mötet avslutas 20.25 

 

Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 


