Broby 2015-03-01

Medlemsbrev Skåne-Blekinge Stövarklubb
Så är ytterligare en jaktsäsong i det närmaste till ända. Aktiviteten i form av startande
ekipage i klubbens prov- och utställningsverksamhet under det gångna året kan summeras till
ungefär likvärdig föregående år.
Den 20-21 oktober 2014 arrangerade vår klubb åter igen ett lyckat DM för distrikt 4,
förläggning denna gång var Halens Camping i Olofström. Det är en utmaning för alla klubbar
att arrangera en sådan här tävling, och i synnerhet för en mindre förening som vår med ca 80
betalande medlemmar. Det genomförda DM:et blev som sagt mycket lyckat, och vi har fått
beröm från deltagande klubbar för vårt arrangemang. Jag vill därför här passa på att tacka
alla som var med och som med sitt stöd och stora engagemang möjliggjorde att vi i SkåneBlekinge återigen kunde arrangera ett riktigt bra DM!
Skåne-Blekinge Stövarklubb firar i år 50 år. Styrelsens förhoppning är att vi gemensamt ska
lyckas arrangera någon typ av festlighet under året för att uppmärksamma detta.
Förutsättning för arrangemanget är naturligtvis att det finns tillräckligt med intresse från
klubbens medlemmar att delta vid festligheterna. Frågan kommer diskuteras vid kommande
årsmöte (se kallelse nedan), och jag vill därför be Er att inför årsmötet ta ställning till om Ni
tycker att detta är ett arrangemang vi ska planera vidare för.
Traditionsenligt blir det även i år utställning i Broby (Tydingesjön) den 26 april med start kl.
09:00. Årets domare är Göran Hallberger.
Anmälan sker senast den 19 april till Sven Berntsson, tel 0709-19 09 58.
Bifogat finner Du även årets drevprovsprogram samt kallelse till årsmöte. Har Du tillgång till
dator kan Du på klubbens hemsida kontinuerligt se vad som händer under året.
http://www.lokalklubb.stovare.se/skaneblekinge/default.htm
Med vänlig hälsning
Krister Bertilsson, Ordförande

Kallelse till Årsmöte
Välkomna till årsmöte torsdagen den 19 mars kl 19:00 på Restaurang Tranan i Sibbhult.
Motioner skall vara ordföranden tillhanda senast den 5 mars.
Valberedningens ordförande Erling Nilsson når Du med Dina förslag på tel 0705-10 44 73.
Klubben bjuder mötesdeltagarna på fika.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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Jaktprov 2014-2015 Skåne-Blekinge stövarklubb.
Öppenklass: (Hare) Endagsprov under tiden 1 sep.-15 feb.
Öppenklass: (Räv), Särskilt Rävprov och Elitklass Räv. Prov under tiden 1 sep.-28 feb.
Rörligt elitklassprov(R-Ekp). 2-dagarsprov under tiden 1 sep.-15 feb.
RR-prov: under tiden 1 sep.-28 feb.
”Septemberprovet”: Elitprov samt deluttagning av vår DM-representant 2016. Lör. 26 och
sön. 27 sep. Sista anmälningsdag sön. 20 sep. Kontakta oss ang. logi/kostnad mm.
”Snapphanen”: Elitprov samt deluttagning av vår DM-representant 2016 samt
klubbmästerskap. Öppet för RR-hundar. Lör. 16 och sön. 17 jan. Sista anmälningsdag sön. 10
jan. Kontakta oss ang. logi/kostnad, mm.
Provavgifter:
Öppenklass: 150 kr. Inbetalas på klubbens bankgiro 5796-9065 före provet och 200 kr
betalas kontant till domaren på provdagen.
Elitklass: 300 kr. Inbetalas på klubbens bankgiro 5796-9065 före provet och 200 kr/provdag
betalas direkt till domaren på provdagen.
RR-prov 150 kr. Inbetalas på klubbens bankgiro 5796-9065 före provtillfället och 200 kr
betalas direkt till domaren vid provtillfället.
Domarna har rätt att ta ut körersättning av hundägaren vid RR och öppenklassprov. Eventuell
sådan ersättning skall vara överenskommen före provtillfället
Anmälan: Fast Ekl. senast enligt ovan. Ökl, RR och R-Ekl intill senast en dag före provdag om
domare är vidtalad. Hundägaren har då själv eller med hjälp av kommissarien skaffat
domare.
Kommissarie: Börje Levin Bäckv. 4 360 10 RYD Tel. 0459-830 35 alt. 0705-44 30 59
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