
	  

Minnesanteckningar	  från	  Rallylydnadssektorn	  mötet	  13/1	  
	  

Närvarande:	  Daniel	  Johansson,	  Anders	  Lindström,	  Lotta	  Sundbom,	  Jannika	  Helmersson,	  	  
Åsa	  Johansson,	  Seved	  Andersson,	  Lollo	  Hernander	  

Tävlingar:	  	  

Klubben	  kommer	  att	  ha	  2	  officiella	  tävlingar	  16/5	  &	  22/8.	  Vi	  kommer	  att	  ha	  2	  nybörjarklasser	  samt	  2	  
fortsättningsklasser	  på	  båda	  dagarna.	  Den	  16/5	  &	  17/5	  har	  vi	  en	  gemensam	  tävlingshelg	  på	  klubben	  
med	  flera	  grenar.	  Viktigt	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  hjälper	  till	  den	  här	  helgen!	  	  Tävlingssekreterare	  på	  
den	  första	  är	  Katrin	  Palm	  (om	  hon	  blivit	  examinerad	  innan	  dess)	  &	  Anders	  Lindström	  tar	  augusti	  
tävlingen	  

Träningar:	  

De	  öppna	  träningarna	  är	  något	  vi	  vill	  fortsätta	  att	  ha.	  Dem	  har	  varit	  uppskattade	  och	  tidvis	  
välbesökta.	  Efter	  lite	  diskussion	  bestämd	  vi	  att	  fortsätta	  ha	  de	  på	  tisdagar	  mellan	  klockan	  19-‐20:30.	  	  
Vi	  försöker	  fortsätta	  ha	  en	  ansvarig	  på	  dessa	  tillfällen	  och	  i	  möjligaste	  mån	  även	  ha	  bestämda	  teman.	  
Daniel	  Johansson	  lägger	  ut	  en	  fråga	  på	  FB	  vilka	  som	  kan	  och	  när	  de	  kan	  vara	  ansvariga,	  sedan	  
sammanställer	  han	  listan	  och	  lägger	  ut	  på	  hemsidan	  samt	  i	  FB	  gruppen	  Rallylydnadsträning	  Tierp.	  
(Klart	  senast	  sista	  februari)	  

Träningarna	  kommer	  att	  börja	  den	  14/4	  och	  kommer	  att	  hålla	  på	  till	  midsommar.	  Sedan	  ett	  
sommaruppehåll	  till	  18/8	  och	  så	  håller	  vi	  igång	  till	  slutet	  på	  oktober	  eller	  början	  av	  november.	  

Vi	  kommer	  att	  anordna	  träningstävling	  3	  ggr	  under	  2015.	  Dem	  körs	  på	  vår	  träningstid	  den	  26/5,	  25/8	  
samt	  den	  29/9.	  Mer	  info	  kommer	  senare.	  

Kurser	  

Vi	  planerar	  en	  introduktionskurs	  med	  start	  någon	  gång	  våren.	  Jannika	  H.	  kommer	  att	  vara	  instruktör.	  
Ev.	  kan	  hon	  tänka	  sig	  att	  ha	  en	  fortsättningskurs	  också	  om	  intresset	  finns.	  Om	  intresset	  blir	  stort	  så	  
kan	  ev.	  Lollo	  H.	  också	  tänka	  sig	  att	  ha	  en	  Rallykurs.	  	  

En	  kurs	  med	  inriktning	  på	  tävling	  och	  tävlings	  psykologi	  finns	  även	  med	  i	  planerna.	  Uppläget	  och	  
ramarna	  till	  den	  är	  inte	  klart	  men	  tänkta	  instruktörer	  är	  Daniel	  J.	  &	  Anders	  L.	  	  

Funktionärer	  

Vi	  har	  idag	  1	  tävlingssekreterare	  (Anders	  Lindström)	  och	  ytterligare	  under	  utbildning	  (Katrin	  Palm).	  
Det	  täcker	  vårt	  nuvarande	  behov.	  



	  

Vi	  har	  bara	  en	  utbildad	  skrivare	  (Lollo	  Hernander).	  Lollo	  kommer	  utbilda	  sig	  till	  domare	  under	  året	  så	  
just	  nu	  har	  vi	  ingen	  egen	  skrivare	  på	  klubben!!	  Det	  blir	  en	  kostnad	  på	  tävlingarna	  som	  vi	  måste	  hyra	  
in.	  Kostnad	  mellan	  1500-‐	  2000	  kr.	  Vi	  måste	  utbilda	  minimum	  3	  men	  helst	  5	  så	  snart	  det	  går.	  Anders	  
Lindström	  kollar	  med	  Elisabeth	  Sterner	  om	  och	  när	  en	  utbildning	  kommer	  att	  ske.	  (Klart	  senast	  sista	  
februari.)	  

Övrigt:	  

Under	  året	  drabbades	  vi	  av	  en	  stöld	  utav	  skylthållare.	  Därför	  är	  de	  nyaste	  hållarna	  tillsvidare	  inlåsta.	  
Däremot	  finns	  de	  äldre	  ute	  i	  lydnadsskjulet	  så	  det	  går	  att	  utan	  nyckel.	  För	  att	  minska	  risken	  för	  att	  
det	  upprepas	  förslog	  Seved	  att	  vi	  kollar	  om	  vi	  kan	  låsa	  in	  dem	  på	  något	  sätt	  och	  ha	  ett	  
kombinationslås.	  Daniel	  kollar	  med	  styrelsen	  om	  det	  går	  att	  lösa	  så.	  (Klart	  innan	  ute	  säsongen	  startar)	  

	  

Diskuterade	  budgeten	  och	  resultatet.	  Har	  varit	  ett	  bra	  år	  för	  både	  rallyn	  och	  klubben.	  Plus	  överallt	  så	  
vi	  kan	  fortsätta	  på	  inslagen	  bana	  och	  se	  till	  att	  vi	  blir	  ännu	  fler	  som	  tränar,	  tävlar	  &	  hjälper	  till	  på	  
klubben!!	  

	  

	  


