SBHK 2017
Nu är snart 2017 slut och ett nytt år tar sin början.
Under 2017 har det hänt en del i SBHK så vi börjar från början.

Vill börja med att informera om att vid Dogue de Bodeauxklubbens årsmöte i april så lades
klubben återigen vilandes och rasen ingår nu i KGBV.
I början april så hade vi årets första utställning i Karlstad och i slutet vårt fullmäktige, som
inleddes med en ordförandekonferens, på Vätterledens Motell i Gränna. 8 av 10 rasklubbar
var representerade på Fullmäktige med sammanlagt 11 delegater. Carina Nilsson fick fortsatt
förtroende som ordförande i klubben och med en utökad styrelse så blev det en del nya också.
För första gången så delades det ut förtjänsttecken i silver och uppfödarmedaljer.
En dubbelutställning i maj, Kyrkekvarn, Bernhardinerna och Mastiffklubben hade också
utställning dagen efter. Sen bar det iväg till Norje Boke i augusti och därefter Åstorp i
september. Den utställning som nu är kvar är årets höjdpunkt i Moheda den 26 december, där
vi även anordnar en inofficiell utställning för alla raser som inte ingår i SBHK.
Vi har även deltagit på SKKs fullmäktige som hölls i Stockholm. Det är en stor tillställning
med mycket folk, så det kan ta lite tid när ”alla” ska upp i talarstolen för att säga sin mening.
Det var två dagar med mycket att ta in, både nytt och gammalt.
I slutet av oktober så anordnades en konferens i två dagar, en dag handlade om mentalitet och
den andra om ledhälsa & hjärta. Tyvärr så var deltagarantalet lågt, vi hade hoppats på att fler
skull komma då detta var ett önskemål från medlemmarna själva. Det är mycket jobb som
läggs ner för att få till en konferens så det känns inte kul alls när deltagarantalet blir väldigt
liten.
Det var två väldigt givande dagar med mycket bra föreläsare och en hel del ”aha upplevelser”,
synd bara att inte fler var där för det var mycket matnyttigt.
Vidare så har vi börjat jobba med en ny domarkonferens 2020 i samarbete med andra
specialklubbar.
Denna gång så är det raserna Estrela och Broholmers tur, samt någon presentations ras. Den
kommer att hållas i Nyköping på samma ställe som vi var på sist.
Det var lite om vad vi sysslat med under 2017.
Passar även på att önska ALLA

