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Förslag till arbetsbeskrivning för
Rallylydnadsgrupp i lokalklubb
Detta är ett förslag upprättat av Prov och tävlings utskottsgrupp Rallylydnad.
Syftet med förslaget är att ge stöd och riktlinjer för att arbetet skall fungera från lokalklubb till
distrikt och vidare till central verksamhet. Lokalt kan arbetsbeskrivningen justeras utifrån
behov och förutsättningar.

Verksamhetsplanering
Upprätta verksamhetsplan och budget
Upprätta verksamhetsberättelse inför årsslut

Information
Sprida central information samt information från distrikt till berörda inom
lokalklubben.
Stimulera och stödja rallylydnadsfunktionärer inom lokalklubben i den omfattning
som fordras samt vara dem behjälplig i olika frågor.
Inhämta information från rallylydnadsfunktionärerna och lyfta fram viktiga frågor till
distriktets rallylydnadsansvarig.
Delge distriktets rallylydnadsansvarig information om klubbens planerade
tävlingar.
Delge distriktets rallylydnadsansvarig om klubben måste ställa in tävling.
Delge distriktets rallylydnadsansvarig synpunkter för vidarebefordran till centrala
rallylydnadsgruppen

Lokal rallylydnadsgrupp
Anordna rallylydnadstävlingar.
Verka för att det utbildas fler rallylydnadsfunktionärer.
Verka för att erbjuda plats på rallylydnadskurser på alla nivåer.
Verka för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå rallylydnadskurs ska
erbjudas kursplats.
Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till
fortsatt rallylydnadsutbildning och tävling.

Rallylydnadsmöten
Delta på informations- och samordningsmöten anordnade av distrikten.
Samordningsmöten hålls i syfte att sprida information och byta erfarenheter
mellan lokalklubbar i distriktet. Funktionärsutbildningsbehovet i klubbarna inventeras för
att ligga till grund för planering och eventuell samordning av funktionärsutbildningar inom
distriktet.
www.brukshundklubben.se
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta
Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605

Utbildningar för tävlingssekreterare och skrivare i rallylydnad

I samråd med distrikt arrangera funktionärsutbildning vid önskemål eller behov.
Skicka redovisning på genomförd funktionärskurs till distrikt.
Arrangera specialkurser vid önskemål och behov. Kan göras i samverkan med andra
lokalklubbar.

Utbildning för domare

Inventera behov av domarutbildning och meddela distriktet.


Samarbeta med Hundungdomen
Erbjuda utbildningsplatser till funktionärsutbildning och i övrigt upprätthålla ett gott
samarbete med hundungdom.

Samarbeta med Studiefrämjandet
Samarbeta gällande verksamhetsplanering.
Samarbeta gällande möjligheter till administrativa resurser.
Samarbeta gällande möjligheter till pedagogisk kompetens.

Samarbete med SKK
Samarbeta med länsklubbar om behov föreligger, exempelvis gällande gemensamt
symposium, seminarium eller dylikt.
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