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Verksamhetsmål MND 2018. 

Styrelsen  
Fortsätta stödja lokal- och rasklubbar inom distriktet med funktionärsutbildningar inom såväl 
hundägarutbildning som till tävlingar och prov. MND är ett geografiskt stort distrikt, så det finns 
praktiska problem att samla alla klubbar vid medlemsmöten.  Styrelsen fortsätter därför att uppmuntra 
sektorerna att arrangera sektormöten under 2018.  Ambitionen är fortfarande att försöka öka antalet 
SBK medlemmar enligt Vision 2018, men SBK har hård konkurrens från privata hundföretag, som 
alltmer övertar kursverksamhet för hundägare.  

 

Tävlingsverksamheten 

Vi kommer att genomföra en domarkonferens för lydnad och en för bruks. De ska ligga våren 2018 
och kommer planeras in snarast.  
Utbildningar: 
Målet för 2018 är att genomföra tävlingsledarutbildningar. Det är i dagsläget 12 anmälda till 
tävlingsledare lydnad och 9 till brukprov. Just nu planerar vi för tre helger för brukskursen och en för 
lydnaden. Dessa kommer genomföras februari – april. Distriktet har möjlighet att löpande starta 
tävlingssekreterarutbildning utifrån de behov klubbarna har vilket är bra. 

För TÄS  
Mari Gustavsson  

Tjänstehundssektorn 
Patrullhund  
Distriktet har ansökt om start av två Internatkurser för patrullhundar under 2018. En standard kurs 
påbörjades hösten 2017 i Sundsvallsområdet och ska ha certprov våren 2018.  
Vi kommer under året att delta i centrala konferenser samt delta i firandet av SBK 100 år med diverse 
arrangemang. 
Ett utskick kommer under början av 2018 att ske till samtliga klubbar i distriktet för att få en intressent 
att anordna DM så att distriktet kan få fram deltagare i kommande Försvarsmaktsmästerskap i 
Blekinge.                    

För Patrullhundssektorn 
Brittmarie Thunborg                       

Räddningshund  

En utbildning för blivande sjöräddningshundar pågår i Sundsvallsområdet.   

 
Hundägarutbildningssektorn  
Genomföra utbildning för tävlingsledare bruks samt för tävlingsledare lydnad under 2018 i samarbete 
med Tävlingssektorn. Eventuellt kommer en heldag med en föreläsare att genomföras om intresse 
finns. 
 Lena Funseth-Norberg och Anna Zetterqvist 
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Rasutveckling Mental  
Obligatorisk träff i vår med alla testledare för att skapa samsyn i utförandet av olika moment och 
genomgång av anvisningarna. 
 
Fortsätta att vara ett stöd för lokalklubbar och rasklubbar inom distriktet som vill arrangera 
mentalutbildningar, sammanställa redovisningen av de MH & MT som planeras av lokalklubbarna. 
Uppdatera figuranter inom MH & MT. 
Kvalitetsäkra MH banan i Örnsköldsvik. Till bankontrollanter har utsetts Anna Holter (MH) och 
Margaretha Carlsson. 
 

Rasutveckling Utställning  
Fyra utställningar är planerade att genomföras. Dessa ska genomföras av lokalklubbarna Timrå BK, 
Timrå BK / MND,  Östra Härjedalens BK, Kramfors BK. 
 
 

Rallylydnad  
Rallylydnadssektorn fortsätter, som tidigare år; att stötta distriktets klubbar i både kurs- 
och tävlingsverksamheten. Utbildningar till funktionärer, domare och instruktör planeras     
att starta under året. En fortsättning av ”Tema helgen” önskades av deltagarna under november helgen. 
Plan finns för en liknande helg i början på hösten, där en av dagarna viks för utbildade instruktörer.  
För rallylydnadssektorn 
Carina Norberg  
 

Specialsök nose-work 
Flera lokalklubbar har utbildat instruktörer och erbjuder  grundkurser i nosework och någon klubb 
arrangerar också Doftprov och på flera orter tävlar man aktivt i NoseWork.  
Distriktet ser positivt på denna verksamhet och bedömer att det är en kommande året runt sport för 
hundar av alla raser och storlekar och förare i olika åldrar.  
 
Agility  
Agilityverksamheten fortsätter att finnas på SBK:s klubbområden och utgör en mycket bra 
kompletterande verksamhet till SBK:s övriga verksamhetsgrenar. Från SBK distriktets sida ser vi 
mycket positivt på agilityverksamheten och hänvisar till SBK klubbarnas egna verksamhetsplaner.  
 
 

 

 

 


