
• Minnesanteckningar tävlingsmöte. 

• Tillbaka till gamla betalsystem. Betala och anmäl  Senast 14 

dagar innan start, tänk på bankdagar  

• 14 starta regeln är borttagen  

• De som är funktionärer har även förtur vid lottning i ik2. Gäller 

även om de kommer från annan klubb. Om vi har medlem som 

inte är funktionärer så här de inte förtur vid lottning.  

• Snabbt ta sig till stolpen vid sin start. 

• Om du inte tänker starta, är du skyldig att avboka dig 

• Meddela din start i god tid till sekretariat  

• Märk betalning med ditt namn, hundens namn,  datum för 

tävling och klass. 

• I unghunds sm får du starta så många gånger som möjligt enligt 

ranking och ålder. 

 

Övriga samtalsämnen; 

 

Servering, ha eller inte? Någon som vill ? Hör av er om ni har tankar eller 

vill ansvara för servering 

Släpet kommer stå kvar hos den som hade sista tävlingen tills nästa 

tävling. Vilka får dra släpet? Lista behöver sammanställas. 

Kåre erbjuder sig att vinter förvara släpet, vilket är jättebra. Släpen kan 

även stå hos Kåre och Inger vid andra tillfällen när det behövs och det 

är vi jättetacksamma för. Kåre kommer köpa in 15 nya grindar. 

Träningstävling för funktionärer, finns något intresse? Där vi också roterar 

funktionärsroller så alla kan öva? Gå dubbelt med erfarna 

funktionärer?  
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Johan berättade lite från senaste dommarrådet,  några domare slutar 

döma i år, och det finns några nya domaraspiranter. Domare får nu 

inte döma anhörig eller hund som bor i samma hushåll.  

På mälarmårdens nöttävling i maj har nöt domarna sin konferens här på 

Valsjö gård.  

Vårens planerade tävlingar är Erg  19-20/4 hos Inger och Kåre 

Ik2 26-27/4 hos Nina, IK1 11-12/5 hos Nina , Nn1 och nn2 25-26/5 hos 

Johan. Vill man vara funktionär kan man höra av sig till respektive 

ansvarig. 

Fler fårkurser önskades,  även en funtionärsgrupp önskades . It ansvariga 

önskade en tävlings samordnare . Styrelsen kommer diskutera detta 

på nästa styrelsemöte. 

 

Väl mött  
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