
Anteckningar från KUL-möte på Billinge Bk den 10/4 2014 

Närvarande klubbar:, Billinge Bk, Falbygden Bk ,Götene Bk,Töreboda Bk, Skövde Bk, Mariestad Bk, 
Karlsborg Bk. 
Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Annelie Karlsson samt Anette Ringbrandt från SFR. 
Anmält förhinder:Habo Bk, Skara Bk. 
 
Marie öppnar mötet klockan 18.45  och hälsar alla varmt välkomna. 
 
Information från SFR Anette Ringbrandt angående bidrag man kan söka vid olika 
arrangemang/kurser / studiecirklar.Anette tycker att klubbarna får komma med förslag och se om 
det är arrangemang man är osäker på om det är bidragsberättigat. 
 

 Kamrat stöd cirkel: så krävs ingen ledare bara ca: 5 – 6 personer och klubbarna kan få backa 
lite bakåt och söka detta bidrag. Kravet är att det är minst 3 personer och 3 tillfällen samt  9 
timmar minst. Av de tre första tillfällena så måste alla deltagare närvarat minst en gång. 

 Kulturbidrag:  då ska det vara minst en halvtimme och minst 5 deltagare närvarande. 

 MT/MH  får rapporteras som kulturbidrag och då rapporterar man ett kulturarrangemang för 
varje hund. 
 
 

Övrig information från SFR 
 

 Hund för alla har 10 års jubileum i Tibro onsdagen den 11 juni. 

 Föreläsning  den 28/10 (på kvällstid) med föreläsaren Annica Falkenberg i ämnet ”Hund i 
rörelse” Kostnad beror på lokalkostnad bland annat . Mer information kommer senare. 

 SFR satsar på föreläsning angående ”Medlemsmodellen” som handlar om hur vi ska aktivera 
och behålla medlemmar i klubbarna. Veronica Lindberg håller i det. 

 ”Första hjälpen för hund” arrangeras av jägarförbundet. 

 Kurslistorna för i vår ska vara inne senast 2/6 i Norra Skaraborg. 
Önskemål från klubbarna kommer upp att man vill ha en mer specificerad redovisning från 
SFR vad man fått och vilka arrangemang. Gärna om SFR kan skicka ut det 2 gånger /år.    

 Fråga kom upp om SFR kan dra av på potten om ex. klubbarna köper in en kortläsare. 
 

Information från D-HUK 
Marie informerar att för tillfället är det osäkert för framtiden i kommittén . Gudrun Berger kommer 
blir ny ansvarig för rallylydnaden. 
 
Ingen information från centralt har inkommit. Utbildningskonferensen blev inställd då det var för få 
anmälda. Ny konferens  planeras i oktober. 
 

   Utbildningar som varit och pågår: 

 Grundmoduler  3 stycken. 

 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning 10 deltagare som nu under våren ska med en godkänd 
kursplan hålla kurser på sina klubbar innan certifikat delas ut. 

 Tävlingsinstruktörsutbildning med 6 deltagare som under våren ska hålla kurser innan 
certifikat delas ut. 

 M1 kördes i januari. 
 
   Utbildningar mm på gång: 



 En rallylydnadsinstruktörsutbildning som Titti Benjaminsson ska hålla som examination till sin 
lärarutbildning. 
Mer information kommer så snart Titti planerat startdatum. 
Klubbarna uppmanas att se över på sina klubbar och anmäla intresserade till utbildningen. 
Kravet för att få gå är att man är godkänd i fortsättningsklass. Man kan även få gå och få ett 
intyg istället tills man når kravet och därmed får ut sitt certifikat. Man ska vara 
rekommenderad av sin lokalklubb. 

 Belöningsträningsdag 26/4  med Marie Lillerskog är det endast 2 anmälda så dagen blir 
inställd. 

 En föreläsning med Eva-Marie Wergård  i ämnet  ”Hur lär djur” är bokat till den 8/11. 
Föreläsaren kostar 1000 kronor/ timme plus resa. Mötet enas om att man istället önskar en 
dag för gamla instruktörer i belöningsträning. Marie avbokar föreläsaren och pratar istället 
med Jessica Mankovitz om hon kan hålla belöningsträningsdag i höst. 

 
  Övrig information: 

 Angående att man ska hålla kurs innan man får sitt certifikat vid instruktörsutbildningar så 
finns inte det kravet vid rallylydnadsinstruktörsutbildningar som det finns vid övriga. Men 
Skaraborg och Närke distrikten kör samma krav på rally som gäller vid det övriga. Dvs. för 
att få sitt certifikat så ska den blivande instruktören hålla en kurs på sin klubb efter 
kursplan. 

 Marie såld till Närke distrikt för att hålla rallylydnadsinstruktörsutbildning. 

 Lärarkonvent 1-5 oktober och dom som gått lärarutbildningen har en given plats på 
konventet. Marie Lillerskog och Jessica Mankovitz åker och eventuellt Titti Benjaminsson. 
Marie är färdig allmänlydnadslärare och Jessica är färdig SBK tävlingslydnadslärare.  
Marie har förhandlat fram med SFR Borås att distriktet får 2000 kronor/lärare i bidrag för 
att kunna skicka fler lärare. Max 10.000 uppgår bidraget till. Gamla lärare kostar 5000 
kr/person och nya lärarna kostar 3000 kronor/person att skicka på konventet. 
Anmälan sker till Britta Althorn och sedan tar hon med det till distriktets styrelse som tar 
beslut hur många och vilka som distriktet skickar på konventet. D-HUK har budgeterat för 5 
platser. 

  Ej klara moduler som man håller på att arbeta fram på SBK är 
- Problemhundlösningmodul 
- Rallylydnadsinstruktörsmodul steg 2 

 Mötet diskuterar att man tar ut olika på klubbarna för mat och fika vid 
utbildningsdagar/möten/ föreläsningar. Önskemål från D-HUK är att man enas om  
gemensam prislista. Man diskuterar att hålla sig till vad man får ifrån distriktet från SFR 
65 kronor för halvdag och 130 kronor för heldag. 
Marie uppmanar att  man tar med frågan hem till klubbarnas styrelse och D-HUS lämnar 
över frågan till distriktets styrelse. 
 

  Behov i klubbarna? 

 Tävlingssekreterare/skrivare inom rally så blev utbildningen inställd pga. få deltagare. 
Än kan Mona Bratt hålla och certifiera tävlingssekreterare men i framtiden kommer det inte 
att gå. 
Upplägget vid förra tillfället var att det var 2 Lördagar och en inofficiell halvdags tävling där 
skrivaren sköter allt. Tanken var att man skulle få ihop både teori och praktik. 
Frågan till Mona är om hon ställer upp och provar igen om det är mer intresse nu. 
Marie skickar in till styrelsen angående det upplägg Mona föreslagit. 
Mona kollar upp vad som finns i närheten som man eventuellt kan skicka till för att få fler 
utbildade. 



 Vi har ingen representant från rallyn i tävlingskommittén som är bra med tanke på att 
tävlingsintresset ökar. 

 Distriktsmöte den 6/5 klockan 19.00 på Skövde Bk. Marie skickar till styrelsen att rallyfrågan 
tas upp där. 

 Mötet enas om att man får bredda vyerna och bjuda in från andra distrikt så det blir 
tillräckligt många anmälda på det som arrangeras.  

 Rallymodul ?  

 Önskemål om en spårspecial uppkom.  (utbildningsplan på gång) 

 Grundmodul (48 timmar)  till hösten. Man är inte instruktör när man gått den modulen. 
Innan man skickar vidare till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen så bör grundmodulen få 
mogna ett år innan man går vidare. 

 
Nästa KUL-möte: 
Torsdagen den 13 November klockan 18.30 på Falbygden Bk. 
 
Mötet avslutas klockan 20.55 och Marie tackar för visat intresse! 
 
 
Vid pennan: 
Annelie Karlsson Karjalainen 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
          


