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 Protokoll vid möte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet och lokalklubbar 
 
Plats:  Brorstorp, Karlshamns BK 
Datum: 29 juni 2022   
Tid:   18.30   
 

Kallade:  Distriktsstyrelsen 
                      Representanter för lokalklubbar och Schäferhundklubben Listerby. 
  
Deltagare: Distriktsstyrelsen: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, Patrik Karlsson, Fredrik 

Berg, Christin Gidlöv och Tony Rannebjer på telefon under punkt 5 
 Schäferhundklubben Listerby: Ulf Abrahamsson 
 Sölvesborgs BK: Ingrid Malmström 
 Ronneby BK: Kenneth Lindfalk (tävlingskommittén distriktet) och Jessica 

Hultgren 
 Olofströms BK: Ari Korhonen 
 Karlskrona BK: Ingemar Bark 
 Karlshamns BK: Carina Frisk 
 Rödeby BK: ej närvarande 
 
Agenda 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
Mötet sammankallat med anledning av förfrågan från centrala SBK om arrangörskap 
för SM 2023 resp. 2024 
 

2. Fastställande av agenda 
Utsänd agenda för mötet fastställdes.  
 

3. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes. 
 

4. Val av justeringsperson 
Till justeringsperson valdes Fredrik Berg. 

 
5. SM 2023 vecka 28 föredragande Kenneth Lindfalk (distriktets tävlingskommitté)  

Finns ingen arrangör till SM 2023. Därför har frågan skickats. 
Positiva och negativa förutsättningar på arrangerandet av SM 2023 diskuterades.  
Plus 
+  Modprovet (innehållande flera grenar) har med stor framgång arrangerats genom 
    samarbete mellan lokalklubbarna.  
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+   Finns beprövad planering och genomförande av större evenemang.  
+   De grenar som tillkommer fördelas mellan klubbarna enl. tidigare beprövad plan. 
+  Tävlande gillar samlad tävling (4 dgr i sträck) 
+  Grundorganisationen finns 
+  Semestertid – flexibel och familjen kan vara med 
+  Ingen jakt i juli 
 
Minus 
- Förläggs till vecka 28 = semestertider svårt att få ihop funktionärer,  
- Kort framförhållning 
- Behövs många funktionärer ca 100st (20st per klubb) 
- Spår kräver marker och bra spårläggare 

 
Förslag till lösning på problem:  
…. använda personliga kontakter  
…. fördela spåren på flera klubbar  
…. låna funktionärer mellan klubbarna 
…. semestertid kan vara lika med mera tid för personligt engagemang 
…. motivera yngre medlemmar att engagera sig 
…. även tävlande kan delta i vissa förberedelser 
 
Svar från klubbarna ang. arrangörskap för SM 2023: 
Positivt: Distriktets tävlingskommitté, Karlshamn, Olofström, Rödeby och Listerby 
schäferhundklubb  
Negativt: Karlskrona och Sölvesborg 
Med detta resultat beslöt distriktsstyrelsen att besvara frågan ang. arrangör för SM 
2023 med ja. 

 
6. Övrigt 

Samtal fördes gällande SM 2024. 
 

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

            
 
Göte Karlsson, ordförande                                 Gullvi Gullander, sekreterare 
 
 
 
 
Fredrik Berg, justeringsperson  
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