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TÄVLINGSSEKTORN
Uppgifter och ansvar
Bestämma datum för nästkommande års bruks- och lydnadstävlingar i
samråd med bruks- och lydnadssektorn.
Ansöka om nästkommande års tävlingar hos Sörmlandsdistriktet, senast den
1 sept varje år

Ansök om tävling
Ansökan om att arrangera officiell tävling sker direkt via SBK Tävling.
1 Logga in med klubbinloggningen.
2 Klicka på "Administration" i övre högra hörnet.
3 Klicka på "Tävlingar"
4 Klicka på "Ny tävling i bruksprov", längst ner på sidan.
5 Följ flerstegsguiden som kommer upp.
6 När du genomfört alla steg, klicka på "Tävlingar" i menyn. Den
ansökta tävlingen finns där.
7 Klicka på tävlingen och "Ansök om godkännande" i menyn till
vänster.
8 Klart!
Godkända tävlingar ska läggas upp på SBK tävling
Tillsätta tävlingsledare och tävlingssekreterare samt klubbens egna domare
för årets bruks- och lydnadstävlingar. Sektorn ska senast i januari varje år
kalla berörda funktionärer för sådant planeringsmöte.
Kalla samtliga tävlingssektorer till planeringsmöte två ggr/år, dels inför
säsongen och dels inför nästkommande säsongs tävlingar för att samordna
datum och funktionärer.
Kalla berörda funktionärer till planeringsmöte, skriva PM etc inför varje
tävling, senast 3 veckor innan varje lydnads/brukstävling.
Hålla kontaktlistan med markägare, aktuell. Kontakta dessa inför tävling.
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Se till att det finns en uppdaterad funktionärslista inför tävlingssäsongen.
Vidarebefordra information från distriktet till lydnads- och brukssektorerna.
Värva intresserade till TL/TS- utbildningar.

Ansvara för tävlingssekretariatet
Leda och stödja tävlingssekreterarna i lydnad och bruksgrenarna i deras
tillsatta uppdrag samt sköta sedvanliga kontorsuppgifter och inköp av
kontorsmaterial.
Tävingssekreterares uppgifter inför tävling
Gäller bruks och lydnadstävlingar
Att skriva PM att lägga ut på SBK tävling
Hantera återbud och efteranmälningar i samråd med tävlingsledare via mail
Ta emot de tävlande under tävlingsdagen - kontrollera medlemskap,
vaccinationer etc
Lotta startordning
Föra in resultat i SBK Prov, ta fram resultatlistor etc
Plocka fram priser under tävlingsdagen
Rapportera resultat till SBK Tävling
Fylla in formulär om gruppmoment på SBK hemsida
Hänga upp resultatlistor på anslagstavla på klubben.

Befogenheter
Sektorn har befogenheter att utan särskilt medgivande från styrelsen inhandla
nödvändig utrustning till sektorn, till en summa av 1 000 kr inkl moms. Inköp
med belopp därutöver skall tillstyrkas av styrelsen. Kvitto ska sparas oavsett
om det är privatutlägg eller inköp via klubbens betalkort.

