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Då var vi inne på årets 2 månad och vi närmar oss årsmöte. Just nu är det full aktivitet med 
verksamhetsberättelse och andra förberedelser så som diplom till vinnarna av ÅBB , KORNING och 
tjänstehund.  
 
Landslaget fortsätter att jobba på med ett riktigt driv för att leta sponsorer, är du intresserad att vara 
med och sponsra så ligger det info längst ner i infobladet.  
 
Lite tråkiga nyheter har vi kring laget och det är att en person som varit kvalad enligt de svenska 
reglerna inte haft godkända poäng för fmbb. Det har alltså varit ett regelfel i våra kvalregler vi helt 
enkelt inte upptäckt. Detta är såklart jättetrists då det handlar om ett ekipage som absolut hade 
kunnat konkurrera.  
Ytterligare två har fått tacka nej av personliga själ och det är såklart också tråkigt. Men vi har alla ett 
liv vid sidan av hundarna så så blir det ibland och vi hoppas så klart de söker till nästa år igen. 
Emmelie och Sverker har nu ansvaret för laget och är dom behjälpliga men till nästa år hoppas vi att 
det ska finnas ansvariga kring detta så det inte ligger på styrelsen. Eftersökning på detta och flera 
arbetsgrupper är tänkta att komma.  
 
 
Susanne och Emmelie jobbar just nu med att få färdigt firmateckningen hos Nordea efter det 
konstituerande styrelsemötet. Det är lite enkelt förklarat visa krav man måste godkännas inför för att 
bevisa att vi är seriösa och inte har ”svarta pengar”. Detta görs varje år men det är anledningen till 
att kassarapporten är uppskjuten tills nästa möte.  
 
Budgeten för sbu och sbm är inte riktigt färdig än men Susanne har kontakt med Monah om detta. 
Det har visat sig att vårat Sbu krockar med en större utställning i Danmark, vi hoppas så klart alla 

belgareägare ändå prioriterar Sbu  
Vi har också valt att plocka bort kostnaderna för belgaren då vi tyvärr ännu inte hittat någon som är 
intresserad av att skriva den , är du intresserad får du hemskt gärna höra av dig till styrelsen!  
 
Skk har skickat ut en ansökan om vi vill skicka någon på CUA utbildning , är du intresserad av att i 
klubbens regi gå detta så hör av dig till Emmelielalala@hotmail.com 
 
Anmälan har också kommit till den årliga kongressen och där är tanken att vi ska skicka en person att 
representera oss.  
 
 
 
Jag tror att vi alla i styrelsen nu ser fram emot årsmötet och få in fler i styrelsen som vill arbeta för 
klubben och driva den framåt. Året som varit har fokus legat mycket på att lösa problem och saker 
som släpat, nu vill vi kunna börja på riktigt och det kommer vi förhoppningsvis kunna med en 
fullständig styrelse. 8 mars är nästa styrelsemöte och 22 mars är årsmötet. Hur du anmäler dig står 
info om  på hemsidan.  
 
Sponsra Sveriges lag till FMBB-VM 2023, Oradea Rumänien. 
Laget består av totalt 14 ekipage i följande grenar - 
IGP, Mondioring, Agility, Barmarksdrag i linlöpining samt med cykel. 
Är ert företag eller verksamhet intresserade av att exponeras tillsammans med landslaget, vid 
Världsmästerskapen för Belgiska Vallhundar? 
Det kommer att vara omkring 650 hundekipage från ca 40 nationer. 



Sveriges landslag för Belgiska Vallhundar har under åren skördat fina framgångar på VM i dom olika 
grenarna. 
Sponsringsnivåer: 
Guld 10 000:- För den summan får ni 
• Ett inramat foto på laget i landslagsdräkt. 
• Omnämnande och logga i styrelsebladet som går ut till alla medlemmar i 
Afbv 
• Logga på hemsidan, FB-sidan med länk till ert företag/verksamhet. 
• Logga på landslagets overall. 
• Ensam rätt till logga på overallen i sitt segment. 
• # ́taggad (alla 14 st tävlande) inlägg från våra guldsponsorer under 2023 i 
tävlandes inlägg på Facebook (och andra sociala medier) som är relaterade till FMBB 2023. 
 
Silver 5000:- För den summan får ni 
• Ett inramat foto på laget i landslagsdräkt. 
• Omnämnande och logga i styrelsebladet som går ut till alla medlemmar i 
Afbv 
• Logga på hemsidan, FB-sidan med länk till ert företag/verksamhet. 
• Logga på landslagets overall. 
• Ni/Företaget tackas på hemsidan, FB-sidan Järn 500:- För den summan får ni 
• Logga på hemsidan, FB-sidan med länk till ert företag/verksamhet 
Vi hoppas att ni tar den här möjligheten att stötta vårat Svenska landslag. Betalning: postgiro PG 
600833-8 
Summan för den nivå ni har valt insättes på AFBV KONTO 
Märk med namn/företag samt FMBB VM 2023 
Guldsponsorer & Silversponsorer skickar sin logotyp som EPS fil, för att underlätta tryckning. 
I de fall ni som företag vill faktureras lämnar ni uppgifter till er kontakt eller till lagledningen för 
vidarebefordran. 
Afbv 
Att: 
Anna Lindelöf 
Öjaby skogsnäs 
355 93 Växjö anna@vomoghundemat.se 
0705593905 
Vi ser fram emot ett trevligt samarbete med er! 
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