RUS Information gällande MH/MT (Denna information kommer även att läggas ut på www.sbksmaland.se)


Funktionärer
Som ni vet får vi löpande in listor på funktionärer från distriktets klubbar och det fungerar
bra på de flesta håll. En förutsättning för ett korrekt uppdaterat register är att vi får koll på
alla auktoriserade funktionärer, dvs de som tjänstgjort inom respektive funktion under det
senaste året. Vill därför be RUS sektorerna på samtliga klubbar skicka in uppdaterade listor
till rus@sbksmaland.se senast 20/11.
På dessa skall följande information om respektive funktionär finnas med:
* Namn
* Adress
* Tfn.nr
* Funktion (om personen är MH eller MT figurant och om han/hon har tilläggen Avståndslek
och Socialt samspel)
* E-post
* Senaste datum där man deltagit som funktionär inom resp. funktion
Notera att om ingen information inkommer till distriktet kan vi bara anta att inga
auktoriserade funktionärer finns för denna klubb.
Med tanke på att det from 2014 skett förändringar gällande A/B figurant - i att det inte
längre heter A/B figurant vill vi att ni från och med nu anger huruvida figuranten är MH
och/eller MT figurant – samt om de har utbildning i momenten Avståndslek respektive
Socialt samspel. För att förenkla sammanställningen för detta bifogas en lista över de
uppgifter som vi behöver få in.



Anmärkning av MH/MT -banor
Distriktet har fått information om att vissa banor brister gällande vissa delar. En förutsättning
för en korrekt och rättvis bedömning av hundarna är att alla har samma förutsättningar, att
alla använder korrekt materiel och att banorna bygger på den utformning som är fastställd
från SBK. Vi vill därför be er gå igenom detta per omgående. Kika primärt på era Lekföremål
då detta är något som poängterats varit bristande från flera håll. Saknar ni korrekt föremål
finns det att beställa via SBK’s hemsida, så också andra materiel som elhare, spökdräkt mm…
Länk till detta finner ni här:
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Mental/Mentalut
bildningar/material%20för%20MH%20och%20MT%20-banor%20hemsidan.pdf



Protokoll och Deltagarlistor till Distriktet
Vänligen texta deltagarlistor som skickas till distriktet. Be även funktionärer skriva
namnförtydligande så blir det lättare att dokumentera deltagandet



Sista punkten är er. Kom med önskemål eller synpunkter på vad Distriktet kan göra för er
under 2015 Denna info vill vi ha till oss senast 2014-11-15.

Med vänlig hälsning, Lina Dahlström, RUS Sektorn SBK Småland

