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Hej alla medlemmar, då var vi redan inne i 2023. Styrelsebladet blev lite försenat denna gång på 

grund av att vi haft mycket att göra.  

MyDog i Göteborg är nu avklarat och det har fungerat bra tack vare alla er som ideellt hjälpt till i 

våran monter, ni är så viktiga för klubben. Styrelsens målsättning är att inom kort få i gång en grupp 

som är ansvarig för just utställning och allt som hör där kring för att få bra kompetens på den biten.  

Protokollen har nu börjat komma in på hemsidan vilket är skönt. Vi är inte riktigt i fas där ännu men 

vi börjar förstå det nya systemet ”reduca” som vi använder oss av.  

Ansökan till Årets Bästa Belgare är nu avslutad och vi har fått in otroliga 61 ansökningar, jätteroligt! 

ÅBB kommer dock inte offentliggöras riktigt ännu men resultaten är räknade och klara. När man 

ansöker är det viktigt att man skickar in korrekta resultat, annars blir dessa tyvärr ogiltiga. Det är 

bara en person som tar emot och registrerar och två som kontrollräknar, men det blir för mycket på 

styrelsens bord om all info inte finns med, och det är jättetråkigt om man missar sin utmärkelse på 

grund av detta.  Nu är de nya reglerna också klara, med undantag för agilityn som ska prövas på två 

olika håll för att bli så rättvist som möjligt. Vi har satt en tid till sista januari för besked.  

Som ni kanske sett har vi också gått ut med att vi nu önskar få in anmälningar kring korade hundar 

samt tjänstehundar för 2022. Mer att läsa om detta finns på hemsidan.  

Beslut har också kommit på att SBM i Spår kommer att genomförs den 17 Juni i Boxholm.  

Vi har nu också äntligen fått tillgång till medlemslistorna. Detta har varit ett problem sedan 

ordförande avgick, men nu har sbk godkänt en av våra styrelsemedlemmar så vi kan bocka av det 

problemet.  589 stycken medlemmar har vi just nu i våran rasklubb.  

Belgarutmaningen är nu i gång sedan den 1 januari och i gruppen finns 128 medlemmar. Så kul!  

Datum för årsmötet är också satt, det kommer att hållas digitalt onsdagen den 22 mars 2023 kl 

18:00.  Anmälan görs till sekr@afbv.se senast den 15 mars och motioner skall vara inlämnade senast 

den 31 januari. Valberedningen hade först stora problem att hitta lämpliga kandidater men efter 

massutskick på mejl har det kommit in jättemånga förslag vilket är roligt. Vi ber om ursäkt att 

valberedningens förslag varit försenat, men nu finns det i alla fall namn till alla poster.   

Den största nyheten sedan förra styrelsebladet är att Laget till FMBB i Rumänien nu är uttaget. Totalt 

är det 15 ekipage som kommer att representera det svenska landslaget för belgiska vallhundar.  

IGP 

Anna Lindelöf 

Maria Ivanova  

Viorel Scinteie 

Agility  

Kerstin Isaksson 

Bikegoring 

Eva Jakob 
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Andreas Schelin 

Magnus Karlsson  

Annika Berglund 

Canicross 

Eva Jakob 

Jonathan Berglund 

Mondioring 1  

Anna Karin Edström  

Mondioring 2  

Jeanette Wolltin 

Mondioring 3 

Frida Olsson 

Elin Björn  

Sara Fröse Köhler 

Styrelsen önskar er alla stort lycka till i Rumänien!  
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