Skandinaviska Bedlingtonklubben
Verksamhetsplan för SKBK 2020
• Styrelsen ska jobba för rasens bästa, för att öka intresset för
rasen bedlingtonterrier och den officiella rasklubben, SKBK.
• Styrelsen ska fokusera sitt arbete främst på en aktiv
medlemsvärvning.
• Rasklubbstidningen Bedlington-Nytt ska utges med tre nummer
under året i tryckt format och i fyrfärg och mellan numren ett nyhetsbrev på
hemsidan.
• Bilda ett redaktionsråd med en sammankallande redaktör som ska ta fram texter
och bilder till Bedlington-Nytt, bland annat genom att engagera uppfödarna att
leverera intressant innehåll för tidningen.
• Skandinaviska Bedlingtonklubben kommer att anordna en inofficiell rasspecial den
23 augusti i Vilsta, Eskilstuna med den engelska bedlingtonuppfödaren Yvonne
Bannister som domare.
• SKBK ska om möjligt, delta med rasmonter på Stockholms Hundmässa 2020.
• Om möjligt ska även en BPH-test arrangeras, eller på annat sätt uppmuntras.
• Om intresse finns kommer aktiviteter att anordnas för medlemmarna både i norr och
i söder med träning på Rambobana, viltspår, ”Greyhound racing”, klippkurs för
vardagsklippning och annat av intresse.
• Förenkla informationen till medlemmarna på hemsidan genom att ta fram en ny,
förenklad hemsida. Dessutom publicera aktuell information på Facebook.
• Styrelsen ska ta fram en ny ”Championmedalj” med enbart texten ”Champion”.

Tävlingskommittén verksamhetsplan 2020
• Anordna och genomföra SKBKs inofficiella rasspecial 2020 den 23 augusti i Vilsta,
Eskilstuna.
• Räkna topplistorna för SKBKs vinstrikaste utställningsbedlington, allroundbedlington
och veteranbedlington.
• Förbereda arbetet med rasspecialen 2021 samt kommande års rasspecialer,
framför allt rasspecialen 2022 då SKBK firar 45 år, med en officiell rasspecial och
eventuellt med efterföljande bedlingtonkonferens och middag.
• Ta fram pris till årets utställningsbedlington och årets allroundbedlington samt
diplom till vinnarna i respektive tävlingsgren.

Avelskommittén verksamhetsplan 2020
•
•
•

Fortsatt arbete med listor för DNA-tester, ögonlysningar med
avelsrekommendationer samt hanhundslista till hemsidan.
Klippbeskrivning tillgänglig för medlemmarna.
Uppfödarmöte/medlemsmöte med föredragshållare kring aktuellt ämne eller i
samarbete med annan rasklubb.

