Inbjudan till regelkonferens
Den 4-5 april 2020 inbjuder Svenska Brukshundklubben till en regelkonferens för att
diskutera förslag på nya regler.
De tre olika grupperna under helgen kommer vara:
•
•
•

Bruks/IPO NS
Lydnad
Rallylydnad

Konferensen beräknas starta klockan 12.00 på lördagen.
Konferensen beräknas vara klar vid cirka klockan 15.00 på söndagen.
Det här är en första inbjudan till konferensen. En andra inbjudan med mer detaljerade
uppgifter samt information om hur man anmäler sig kommer senare under 2019.

PLATS
Konferensen äger rum på Scandic Star Sollentuna.
Vägbeskrivning finns på deras hemsida: https://www.scandichotels.se/starsollentuna

DELTAGARE

Varje SBK-distrikt har möjlighet att delta med 1 person/grupp på central bekostnad.
Förbundet står då för mat, logi i dubbelrum (vill man ha enkelrum står distriktet för
merkostnaden för detta) och resa. Extra övernattning från fredagen bekostas centralt i de
fall där det inte finns möjlighet att anlända på lördagen. I övriga fall debiteras distriktet för
den extra natten.
Utöver dessa personer har varje distrikt möjlighet att, på egen bekostnad, skicka ytterligare
1 person/grupp. För att se kostnaden för detta läs under ”Andra klubbar” nedan.
Rasklubb inom SBK har möjlighet att delta med 1 person/grupp på central bekostnad.
Förbundet står då för mat, logi i dubbelrum (vill man ha enkelrum står rasklubben för
merkostnaden för detta) och resa. Extra övernattning från fredagen bekostas centralt i de
fall där det inte finns möjlighet att anlända på lördagen. I övriga fall debiteras rasklubben
för den extra natten.

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453
info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se

Vi bjuder även in representanter som är anslutna till annan klubb inom Svenska
Kennelklubben. Dessa personers klubb blir dock debiterade för deltagandet. I priserna
nedan ingår inte resekostnad och inte heller kostnad för eventuell parkering (150
kr/bil/dygn).
•
•
•
•

Ankomst fredag, enkelrum: 3 200 kronor/person.
Ankomst fredag, dubbelrum: 2 400 kronor/person.
Ankomst lördag, enkelrum: 2 300 kronor/person.
Ankomst lördag, dubbelrum: 1 900 kronor/person.

Maxantal representanter att skicka till konferensen
Sveriges Hundungdom centralt: sex personer (två representanter per grupp).
SKK Länsklubbar, specialklubbar, rasklubbar (i de fall där specialklubb ej finns) samt
verksamhetsklubbar: två personer/klubb (en representant för lydnad och en för
rallylydnad).

BESLUTSFATTANDE
Diskussioner om regelförslagen kommer att föras på konferensen. Därefter tar konferensen
beslut om ett förslag för hur reglerna ska se ut i de olika grenarna. Efter konferensen
kommer Förbundsstyrelsen att ta det formella beslutet angående reglerna som sedan skickas
för beslut till Svenska Kennelklubben.
Rätt att delta i omröstning kring förslaget har distrikt och rasklubb inom Svenska
Brukshundklubben med det antal röster man förfogar över vid en kongress. Övriga
närvarande har yttranderätt.

Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubben, Utskottet för Prov och Tävling

Enligt uppdrag
Janna Myhre och Camilla Hjort
janna.myhre@brukshundklubben.se eller camilla.hjort@brukshundklubben.se

