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2008-05 – 2008-12
Det har under perioden hållits 2 styrelsemöten distriktet. Hemsidan på Internet har
regelbundet uppdaterats och informerat våra medlemmar om SPHK, distriktet, aktiviteter och
kuriosa, för detta tackar vi vår webbmaster Irene Ax. Vid ingången av verksamhetsperioden
hade vi 220 medlemmar, den 31/12 har vi 229 medlemmar registrerade varav 46 med
tävlingslicens.
Distriktet har på egen hand eller i samarbete med andra genomfört följande aktiviteter under
året:
Vandringen gick i år den 24-25 maj vid en plats som heter Snapphanestallarna i
Örkelljunga. Uppslutningen var stor och åldrarna väl spridda. Minsta deltagaren åkte
vagn! Som extra plus var vädret vackert och det hela blev mycket lyckat.
27-28 september samlades ett 2 och 4-benta i Mästocka utanför Halmstad
Man umgicks, körde hund med eget eller lånat fordon och så visade Torbjörn hur ett spår
ska läggas och hundarna fick visa att de kan minsann så mycket mer än att dra!
Kyrkekvarn är en plats som erbjuder mycket i form av friluftsliv och aktiviteter. Här
träffades en liten grupp för att njuta av natur och vandring med sina fyrbenta vänner.
Vädret var dock inte nådigt och regnet vräkte periodvis ner denna helg.
Årets Gröna kort kurs hölls i Lenhovda, SMÖKKs lokal, av Sussie Grönberg, Freddie
Åkerlind och Torbjörn Antonsson. Som vanligt var SISU Idrottsutbildarna vår
samarbetspartner. Deltagarna var 26 st och det märktes på förintresset att det from den 1/1
-09 är krav, vid alla öppna tävlingar, på grönt kort.
Den 19 oktober så arrangerades den numera traditionsenliga höstkörträffen i
Linköpingsområdet. Träffen är till för både vana och ovana hundförare och möjlighet
fanns att låna utrustning om man inte hade egen. Alla fick kört och dagen flöt väl, i år
bjöds det dock inte på tjäderjakt med hundspann som man hade förra året.
Sist ut var barmarkstävlingen Kosta Off Snow den 8-9/11 som även är
Distriktsmästerskap i Södra förflöt väl. Vår tävlingsledare Anne Andersson kunde på
söndagen sammanfatta en helg med 50 startande, 11 hundraser, 1 otäck vurpa som kunde
ha slutat mycket värre än den gjorde samt massor med fina insatser från 2- och 4-benta
deltagare. Kan vi bli 70 startande nästa år?

