
STYRELSEMÖTE TISDAGEN 8 DECEMBER KL. 18.00 (TEAMS)  

Närvarande: Yvonne, Ammi, Mallan, Agneta 

§ 188 Dubbla lydnadstävlingar samma dag 2021  

 Regelverk ska skrivas som bör innehålla följande; 

• Anmälan till CLK senast 5 veckor före redan bestämt 

tävlingsdatum  

• Olika domare för de olika starterna 

• Om löptikar finns måste tävlingsplanen flyttas så att den inte 

ligger på exakt samma område 

• De tävlande får starta i olika klasser, dvs man får flytta upp till 

nästa klass vid nästa start 

• Efteranmälningar, möjlighet ska finnas om lokalklubben så 

önskar 

 

§ 189 Budget. 

 Avvaktar tills CS ger oss besked 

§ 190 Domar och tävlingsledare konferens 2021 

 Avvakta till efter årsskiftet beroende på restriktioner pga pandemin 

 

§ 191 Spara kopia på lydnadsprotokoll 

Diskussion kring att spara protokoll från lydnaden för att undvika 

fusk. Detta kan ske genom att fotografering eller kopiering. Rutin 

bör skrivas, Kopian sparas ett år på avdelningen 

 

§192 Instruktioner rutiner 

• Rutin för LK genomförande av lydnadstävling 

• Rutin för tävlingsledare  

o Mallan och Yvonne skriver ett förslag 

 

 



§ 193 Revidering av lydnadsregler startar 2021 klart 2022. 

 All läser igenom lydnadsreglerna och ser vad som måste ändras då 

ansvaret läggs ut på LK. Ingen revidering av moment.  

§ 194 Rapport Hundrally 

 Arbetet går framåt. Skyltarna klara och man jobbar nu ffa med 

bedömningarna 

§ 195 Nya försättsblad till reglerna 

 Liknande förstasida på regler som gör SHKs profil tydligare.  Förslag 

kommer från APK snart.  

§196 Utvecklingsplan och nya domare och tävlingsledare  

 Förslaget gicks igenom och några justeringar genomfördes. Agneta 

och Ammi börjar skriva på prov för lydnadsregler 

 Enklare ordjustering behöver göras i dokumentet innan de skickas 

till CS 

§ 197 Övrigt 

• Lydnadstävlingar 2021 kan behövas anpassas till aktuellt 

Covid-19 och de restriktioner som finns 

• Fastställda lydnadstävlingar skickas in till CS för beslut 

• Se över PM till tävlingsdeltagare till nästa möte 

Nästa möte 10 januari 18,00 

 


