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Till styrelsen- Rapport från sektor: TÄS 

(bruks/lydnad/specialsök) 

Rapporten omfattar perioden: 15 mars-2 maj 

 

Vad vi gjort i sektorn: 

 Catrin är färdig A-domare i bruks och Ulrika A-tävlingsledare. 

 Genomfört appelltävlingen. Vi var väldigt nöjda med spårmarkerna och hoppas vi får 

fortsätta vara där. 

 Vi har fått ganska bra med personer som kan lägga spår den 23 och 30 maj. Vi ska lägga in en 

träff för dessa då vi har ett par nya som inte gått tävlingsspår innan. 

 Anordnat GTBKs första Specialsökstävling, vi var på Dogmotion i Tumba och hade 10 

startande ekipage. Maria Gabrielsson var domare 

 Anmälan till träning för Towa Lind 2 dagar för tävlingsekipage har gått ut och sista anmälan 

är den 10 maj. Prioritering kommer att vara de som kommit en bit i sitt tävlande. 

 Anmälan till utbildningen provledare Specialsök är inskickad. Har fått svar att den ska tas upp 

på deras möte. Utbildningen om man blir antagen startar när man fått en handledare. 

 

Vad är på gång i sektorn 

 Vårens tävlingar 

Spår lägre/högre 23/5 och 30/5  

Sök 18/6 

Skydd 19/6 

Vi håller på att planera med funktionärer till dessa tävlingar. Vi har fått in några nyare 

medlemmar som inte hjälpt till tidigare och det är väldigt roligt. Vi hoppas vi genom detta 

kan få några nya att vilja hjälpa till på klubben med olika saker 

 Planerar att anordna några träningstillfällen för att fånga upp nya medlemmar med intresse 

för tävling. 

 

Beslut till styrelsen   

 Inga beslut i nuläget 

Uppföljning av beslutad budget i för verksamhetsåret 

 Specialsökstävlingen som är den aktivitet som vi hunnit genomföra än så länge beräknas gå 

ca 2000 kr plus (budget 1000 kr plus). 

 Utbildning för Ingela som skrivare Rallylydnad kommer att tillkomma och även utbildningen 

för Ulrika som provledare Specialsök men jag hoppas på att vi genom att anordna en extra 
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tävling kan täcka den kostnaden. Det är viktigt att vi har utbildade funktionärer inom klubben 

så vi inte behöver hyra alla funktionärer utifrån. 

 

Måluppfyllelse av målen i Verksamhetsplanen 

    Målen  i Verksamhetsplan 2022 Nuläge  Kommentar 

Anordna 6 tävlingar inom bruks 1 Planering inför 4 av 

dessa pågår nu 

Anordna 1 specialsökstävling uppfyllt  

Anordna 2 organiserade träningstillfällen för 

tävlingsekipage 

 Två dagar bokade 

m Towa Lindh. 

Anmälan har gått 

ut 

Anordna 1 träningstävling lydnad/bruks  Planeras till hösten 

   

 


