Medlemsblad
Så börjar ännu ett år gå mot sitt slut! Mitt första
som ordförande, men klubbens 75 i ordningen.
Det är fantastiskt roligt att se alla aktiviteter som
genomförs i klubbens regi varje år. Allt från kurser,
bruksprov, lydnadsprov, rallylydnadstävlingar,
prova-på-tillfällen, till våra populära
Noseworkarrangemang! Men det som sticker ut
mest i mina reflektioner över året som gått är det
fantastiska arbete som gjorts i och kring
klubbstugan! Våra extraordinära ”hus-tomtar” Åke
och Dick har lagt ner massor av timmar för att
hålla stuga och planer i skick! Nya fönster har satts
in i stugan, målning har genomförts, projektor och
duk har satts upp och under höstens städdag röjdes
det upp i förråd och buskar klipptes. Skräp och
skrot kördes till återvinningen.
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våra medlemmar. Kursverksamheten är en av våra
största inkomstkällor, så 2019 går inte till historien
som det år vi drog in mest pengar, men genom bra
koll på ekonomin genom vår kassör Linda så har vi
hållit igen på utgifterna och kommer som det ser
ut avsluta året enligt den budget som klubbades
på årsmötet.
Med dessa rader önskar jag alla medlemmar ett
gott slut och en fantastisk start på 2020!
‘

Inte att förglömma är alla de medlemmar som
genom tävlingar på andra klubbar gör reklam för
”vår” klubb!
Under 2019 så har fyra medlemmar utbildat sig
till allmänlydnadsinstruktörer. Det bådar gott för
framtiden. Med anledning av detta så har vi under året anlitat en extern förbundsinstruktör för
att så gott vi kunnat tillgodose kursbehovet hos

Kontakt:
mattias.nyman@svenskaspel.se

Välkommen på
ÅRSMÖTE 2020
Varmt välkommen på årsmöte den15/2 klockan 16:00.
Klubben bjuder på mat och dryck efter mötet - klart du ska vara
med! I så fall behöver du maila botmunds@hotmail.com senast 31
januari 2020.Vill du inte äta efter mötet kan du självklart bara dyka
upp i klubbstugan där årsmötet hålls.
Vi står starka inför 2020, men behöver all hjälp vi kan få med ideella
krafter. Att engagera sig i en förening är ett fantastisk sätt att finna
glädje och social samvaro! Vi har de senaste åren stått utan medlemmar i vår kökssektor. Detta önskar vi förändra. Dessutom har
valberedningen startat upp sitt arbete med att forma nästa års
styrelse. Vi har för tillfället tre vakanser (Samtliga väljs på två år):
•
•
•

Kassör
Ordinarie ledamot
Suppleant

Dessutom väljs ordförande på ett år i taget. Har ni tips och idéer på
bra kandidater, eller vill du själv ta plats, så hör av er till:
michael(a)tassit.se

‘

Fokus på specialsök
Sektorn för Nose Work kommer under nästa år att fokusera på specialsök eftersom det kommer att bli en officiell gren inom SBK. Håll
utkik efter roliga aktiviteter rörande det!
Är din hund Årets Nose Workhund?
Sänd in de 3 bästa resultaten du och din hund presterat under året på
officiella tävlingar till:
yvoho@live.se

Mycket rally nästa år
Vi i rallylydnadssektorn önskar alla en god jul och gott nytt år!
Den 7 december dansade vi bokstavligen ut rallylydnadsåret på
Visby BK. Kanske för första gången på Gotland satte vi ihop
”rallylydnad to music” och till tonerna av Tomten jag vill ha en
riktig jul bjöd ett tiotal glada ekipage upp till en ringdans. Därefter
bjöds det på glögg och pepparkakor.
Under det gångna året har rallylydnadssektorn tillsammans med
klubbens medlemmar anordnat kurser, öppen träning, träningstävlingar och vår officiella tävling. Vi har tillsammans även tittat
på de föreslagna regeländringarna och skickat in våra synpunkter
till SBK. Det är roligt att se den goda uppslutningen till våra
aktiviteter – det gör det desto roligare att arrangera dem.
Till våren planerar vi att hålla kurser i såväl nybörjaklass som
fortsättningsklass. Håll utkik på klubbens hemsida! Vi kommer att
ändra vårt upplägg när det gäller de officiella tävlingarna nästa år.
Istället för att anordna tävlingen under en helg mitt i sommaren
kommer vi att sprida ut tävlingarna under året. Vi börjar med
nybörjarklassen den 25 april. Mer information om hur du anmäler
dig kommer. Gå gärna med i vår facebook-grupp Visby
Rallylydnad. Där hittar du information om vad som är på gång.
Väl mött under 2020 önskar rallylydnadssektorn!

Vi samarbetar med
Studiefrämjandet och
du anmäler dig till
våra kurser via deras
hemsida. Frågor om
kursinnehåll kan du
ställa till
visby.bk[a]gmail.com
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