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Till styrelsen- Rapport från sektor: TÄS 

(bruks/lydnad/specialsök) 

Rapporten omfattar perioden: maj-6 aug 

 

Vad vi gjort i sektorn: 

 Genomfört 2 spårtävlingar LKL + HKL, 1 söktävling alla klasser och 1 skyddstävling alla klasser. 

Vi är nöjda med genomförandet av dessa tävlingar. Flera både nya och gamla funktionärer 

som hjälpte till. Ett mycket bra jobb från dessa. 

Vi hade ekipage från Gnesta representerade på alla tävlingar. 

 GTBK kommer vara representerad på årets SM i bruks och IGP efter den insats Catrin och Box 

gjorde på vår skyddstävling som säkrade deras plats där. Vi har inte haft något ekipage på 

bruks-SM sedan Anne Perruchon och Teddy var med 2014. 

 Ulrika har blivit godkänd i den teoretiska delen till provledare i specialsök. 

 

Vad är på gång i sektorn 

 Appelltävlingen den 15/8. Vi får även denna tävling vara på fälten som tillhör Hållsta.  

 Planerar att anordna några träningstillfällen till höste för att fånga upp nya medlemmar med 

intresse för tävling. 

 Vi letar efter personer som är intresserade av att utbilda sig till TL och TS inom brukset. För 

TL ska man själv ha tävlat med nuvarande eller tidigare hund. 

 Specialsökstävling den 22/8. Kommer vara i Trosa. 

 Ytterligare specialsökstävling kommer att läggas in. Men denna planeras utifrån när Ulrika 

blir klar med den praktiska delen av provledarutbildningen 

 

Beslut till styrelsen   

 Inga beslut i nuläget 

Uppföljning av beslutad budget för verksamhetsåret 

 Specialsökstävlingen 22/8 beräknas gå ca 1500 kr plus. 

 Vi la in kostnad för att ev behöva köpa ny stege detta år men beslutade att den fungerade ett 

år till så vi skjuter inköpet till nästa år. 

 Budgeten kommer påverkas av att vi ställde in höstens noseworktävlingar efter att Kristina 

avsade sig sitt uppdrag med ansvar för Noseworken. Det har även köpts in rosetter och 

medaljer till dessa som nu inte kommer att användas. Dessvärre är medaljerna märkta med 

Nosework GTBK så de går inte att använda på andra tävlingar. De kommer få ligga kvar på 

sekretariatet och förhoppningsvis användas när vi får igång Noseworktävlingarna igen. 
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Måluppfyllelse av målen i Verksamhetsplanen 

    Målen  i Verksamhetsplan 2022 Nuläge  Kommentar 

Anordna 6 tävlingar inom bruks 5 Planering inför 

appellen pågår just 

nu 

Anordna 1 specialsökstävling uppfyllt  

Anordna 2 organiserade träningstillfällen för 

tävlingsekipage 

uppfyllt Två dagar m Towa 

Lindh.  

Anordna 1 träningstävling lydnad/bruks  Planeras till hösten 

   

 


