
  

 

 

 
Information från Distriktets 
RUS sektor 

2019-10-09 

Hej alla SBK- Lokalklubbar & 
Rasklubbar i Upplandsdistriktet 
där SBK har avelsansvaret.  

 

 
Vill först passa på att påminna om RUS möte den 25/11 hos 
Rottweilerklubben i Enköping (Veronica Nilsson) Vallby 
Hånningby 6, Enköping, vägbeskrivning 
www.veronicanilsson.se Varmt välkomna dit!                   
I detta informationsbrev bifogas vilka punkter som kommer att 
vara aktuella för kvällen. 
 

SBK Uppland har nyligen fått ny person som ansvarar för 
hemsidan. Sidan är på väg att få sig ett ansiktslyft i stort men är 
ännu inte släppt. Dock kommer den del som rör RUS att se ut som 
länken visar: http://projektsbkuppland.stareborn.se/avel-halsa/ i 
samband med det har vi äntligen fått en mail som nu kommer 
gälla i all kommunikation den är presenterad i vänstra kolumnen. 
Den läser vi igenom regelbundet och hoppas på ska ge en solklar 
väg hur ni kan kontakta ansvariga på distriktet. 

Det vankas även förändringar från årsskiftet vad det gäller våra 
banor och vilket material som ska användas. Dessa kommer som 
bifogade i detta mail. Vi kommer även att gå igenom dessa på 
mötet.  

Genomgång av SBK-tävlings funktionärer angående mentaldelen 
är gjord och väldigt dyster då vi endast är ett fåtal som varit aktiva 
senaste året, många har inte tjänstgjort eller så har rapporteringen 
inte inkommit till oss så vi kan registrera detta. Är därför i behov 
av er hjälp för att få till denna lista. Kan ni på vardera lokalklubb/ 
rasklubb se över vilka figuranter/testledare ni har just på er klubb 
och meddela mig detta via vår nya mail så vore det uppskattat. 
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Utbildningar är ständigt en fråga som vi absolut vill få till 
självklart, Rottweilerklubben ställde upp nu under hösten vilket vi 
uppskattar. Det som varit problematiken och som kvarstår är 
viljan att hålla i dessa. Arbetet fortsätter och förhoppningen är att 
kunna presentera en utbildningar i samtliga funktioner den 25/11. 

Nu till den beryktade pärmen som flera frågat efter. Vi ska 
försöka vara så papperslösa som möjligt och det mesta ligger 
därför på nätet och uppdatering av pärmar kommer endast ligga 
på vardera arrangörs intresse. Distriktet hänvisar till: 
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/ där väljer man om 
det gäller MH eller MT för att hitta den information man söker. 
Det går alltid utmärkt att kontakta ansvariga på distriktet vid 
minsta tveksamheter.  

RUS konferensen kommer från Uppland att representeras av 
Jenny Nyberg som efter den skriftligen kommer meddela vad som 
tagits upp under dagarna i Norrköping. 

Med vänlig hälsning, 
Madelene Arvidsson & Jenny Nyberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                        RUS möte 25e nov -19, 19.00 

• Regelrevidering till 2020-01-01 av våra banor. 
• Svara upp mot behovet av öppna Mentalbeskrivningar 
• Utbildningar 
• Rapportlistor 
• Hemsidan 
• Mailkommunikation 
• Fler som arbetar på distriktsnivå, Jenny Nyberg önskar 

fortsätta men jag (Madelene Arvidsson) kommer helt 
lämna RUS på distriktsnivå för att fortsätta lokalt i VaBKs 
regi. 

• Namn på personer som vill ta över rollen efter Madelene. 
• Plats för nästa möte, vilken klubb bjuder in J 

 
• Övriga frågor och funderingar från klubbarna, gärna mailade i tid innan mötet till angiven 

mailadress rus@sbkuppland.se 

 
 

 
Hoppas på bra uppslutning på mötet och flera som vill hugga tag i sektorn J 

Med vänliga hälsningar  
Madelene Arvidsson 


