Bruks- och Lydnadsgruppen SBK Skåne inbjuder till

Tävlingssekreterarträffar 2021
➢ Lörd 23 oktober, Hotell Erikslund,
Ängelholm
➢ Lörd 30 oktober, Dalby Gästis
➢ Sönd 28 november, Brösarps Gästis
Många är ringrostiga efter pandemiuppehållet så vi gör en extraordinär insats för att försöka hjälpa
så många som möjligt att komma igång igen. Planen är att lägga en del tid på praktiska övningar
SBKTävling och SBKProv. Vi hoppas att så många som möjligt kan ta med egna datorer (laptop) så att
det går att genomföra de praktiska övningarna. Deltagarna är givetvis välkomna att ta upp frågor
(helst i samband med anmälan) som behöver gås igenom/diskuteras. För att ge så många som möjligt
tillfälle att delta blir det tre tillfällen på olika platser (tanken är att ha ungefär samma program vid
alla tillfällena) i distriktet.
Tider samtliga tillfällen: Fika och start av datorer från kl. 08:30, start kl. 9. Avslutning med gemensam
lunch kl. 13.
Kostnad för fika och lunch (250 kr) per person kommer att faktureras respektive lokalklubb, varför
det är viktigt att deltagaren har förankrat sin anmälan med lokalklubben (kontaktperson ska anges i
anmälan). Distriktet står denna gång för kostnaderna för lokalerna eftersom vi bedömer det som
viktigt att få till dessa träffar med goda tekniska förutsättningar. Detta är att betrakta som en
engångsföreteelse eftersom vi har en speciell situation i samband med pandemin.
Anmälan görs på https://forms.gle/HigZviVuweaYyqif6
Du anger vilken träff du vill delta i (första- och andrahandsalternativ) och om du har några särskilda
frågor du vill ta upp samt andrahandsalternativ om vi behöver göra ändringar i planeringen. Anmälan
ska vara gjord senast 10 oktober (för alla träffarna) för att vi ska kunna planera fika, lunch och
program. Max 10 deltagare per träff för att det ska bli givande med praktiska övningar. Om det blir
färre än 3 anmälda deltagare vid något tillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in, vid anmälan ska
därför önskemål om alternativt tillfälle anges.
Med vänliga hälsningar
Bibbi Berglund
Sekreterare Bruks- och Lydnadsgruppen SBK Skåne

