Hej alla ni i klubbarna och välkomna till ett nytt
verksamhetsår 2022
Vi i distriktets styrelse hoppas nu att pandemin har släppt sitt grepp.
Så vi alla kan återgå till lite mera normal verksamhet ute på våra
klubbar
Men fortfarande trots att restriktionerna släppts så bör vi tänka oss
för och vara försiktiga.
Vi ser fram emot ett nytt roligt och givande verksamhetsår
Vi har i nuläget mycket utbildningar på gång i distriktet. Dels inom
tävling med olika funktionärsutbildningar och det är även massor
med nya instruktörer på gång.
Det är mycket glädjande och bådar gott inför framtiden.

Inför Årsmöte 2022
Kom ihåg att rapportera in era nya styrelser både till distriktet och att
sätta in dessa på medlem online
Tänk på att den mailadress ni har insatt på medlem online är den som
blir klubbens officiella adress. Det är dit som all e post från centrala
SBK och även från distrikt kommer att gå.
Vi vill att alla klubbar skall gå in på distriktets hemsida, ta kontakt
med webmaster och uppdatera funktionärslistan.
Tänk också på att kolla att era funktionärer och er klubb har rätt
kontaktuppgifter
Den måste vara aktuell annars fyller den ingen funktion!!!

Tävling
Vi vill påtala vikten av att ha goda kontakter med markägare och
jakträttsinnehavare inför prov och tävlingar i skog och mark. Tag
kontakt med markägare och jaktledare och avtala skriftligt vilka
marker och tider ni är överens om. Även om det gäller marker ”där vi
varit i flera år” är det viktigt att ha denna kommunikation. Marker

byter ägare och jaktledare byts ut. Mer att läsa om detta på SBK
hemsida via denna länk:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispenshundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/ (Skutskär tillhör Uppland)

Domartillsättning
Vi vill ha in en lista på era tävlingar under året med namn på domare
som ni har uppbokat (gäller både hemmadomare och domare utifrån)
Har man inga domare bokade så hjälper vi naturligtvis till med den
biten
Denna lista skall vara inne senast den 15 mars
Skickas till ordforande@sbkgavleborg.com
Inga DM är tillsatta ännu för år 2022, så se över era tävlingar och
skriv på denna lista om ni har nån tävling som är lämplig att köra som
DM.
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