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Det har under året hållits 6 styrelsemöten och 1 årsmöte i Distriktet. Hemsidan på
Internet har regelbundet uppdaterats och informerat våra medlemmar om SPHK,
distriktet, aktiviteter och kuriosa, för detta tackar vi vår nya webbansvarige Irene Ax
samt förre webbansvarige Tommy Levin. Vid ingången av verksamhetsåret hade vi
195 medlemmar, den 16/3 -07 har vi 208 medlemmar registrerade varav 30 med
tävlingslicens, en glädjande utveckling som vi också kunnat se under årets träffar.
Distriktet har på egen hand eller i samarbete med andra genomfört följande aktiviteter
under året:
Midsommarträff i Kosta den 23-24 juni. Ett tiotal deltagare hade samlats för att
umgås under gemytliga former med hundar och människor över midsommarhelgen.
Sussie Grönberg såg till att vi aktiverade oss med lekar och tävlingar under dagen
och knotten aktiverade oss under resten av tiden.
Den 26 augusti hölls nybörjarträff med Prova på drag och Ringträning i Förslöv.
Vilken uppslutning! Ca 30 personer och ännu fler hundar. Många nya ansikten och
mycket valpar. En träff som denna gör att man ser ljust på framtiden för distriktet.
Tack till er som arrangerade!
Så var det dags för distriktets första Grönt Kort kurs den 30/9 – 1/10. Kursen
arrangerades i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och vi höll till i Lenhovda, på
Småland-Ölands Kennelklubbs lokaler som vi fick låna utan kostnad! Kursledarna
Johan Grönberg och Kalle Hedsten tillsammans med veterinär Helen Dahlén hade
ett digert arbete med att bena ut alla funderingar som den 15 personer stora
gruppen hade. I bänkarna hittades både ”gamla rävar” och nya förmågor, kursen
gav mersmak och vi har haft nöjet att se en del av kursdeltagarna på flera av
vinterns tävlingar.
Kosta Off Snow – i år kanske lite väl Off Snow? Helgen den 14-15 oktober kördes
Södras stora barkmarkstävling tillika klubbmästerskap. Efter den varma hösten var
vi lite oroliga för hur dagstemperaturerna skulle utveckla sig men det blev bra till
slut, enda justering blev en något tidigarelagd start dag två. Vi hade ett startfält om
26 ekipage fördelade på olika klasser och grupper. Tävlingen är öppen för alla raser
men körs med gruppindelning i klasserna. En trivsam hundkörningshelg med fint
prisbord!
Påskträff i Höör den 31/3 hemma hos familjen Schnoor utanför Höör.
Ca 40! personer träffades denna soliga och vackra vårdag för att prova på
vagnskörning, prata hund och äta av det goda Linderödsgrisköttet som Sandra och
Adam grillade åt oss. En riktigt fin start på påsken!
Södras Officiella Utställning samt Årsmöte i Vaggeryd den 28 april -07.
Uppslutningen till årets utställning med domare Lars West är glädjande stor, i
skrivande stund vet vi inte det slutgiltiga antalet anmälda hundar. Vi kommer även
att uppmärksamma våra distriktsmästare samt ha medlemsmöte denna dag, på
söndagen blir det lite vagnskörning för de som stannat kvar över natten.

