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Hedersmärke
Märket, vilket instiftades 1972, kan tilldelas medlem vilket på ett
förtjänstfullt och uppoffrande sätt ställt upp för klubben.
Tävlingsmeriter skall icke premieras.

Märket kan endast erhållas en gång.Märket skall delas ut vid
ordinarie årsmöte.Sektionerna har att föreslå kandidater, vilket
skall vara ordförande tillhandla senast 1 december. En kommitte
bestående av klubbens ordförande, sammankallande från vinter-,
sommar-, utbildnings-sektionerna samt den valde
medlemsrepresentanten har att ur framlagda kandidater utse max.
tre stycken per år.

Klubbens ordförande är kommittens ordförande. Kommittens
beslut kan inte överklagas.
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Ingalill Johansson
Ingalill kan man alltid lita på då det är dags att söka tävling i sök.
Hon är även en medlem att lita på då det är spår snitsling på gång.
Ingalill ställer alltid upp då det är dags att ha prova på dagar i sök, där hon delar med sig
av sin kunskap.

Stort tack för ditt engagemang att hålla tävlingarna vid liv!

Marie Fahlberg
Marie är en sann eldsjäl, det är inte många som kommer upp i samma nivå på antal aktiva år

som instruktör. Marie är ett av de första ansiktena som våra medlemmar möter och hjälper

alltid till vare sig det handlar om

- funktionär på tävling,

- hjälpa till i köket,

- vara med på fixardagar

- eller ställa upp på att ha föreläsningar och prova-på inom friskvård.

Marie delar gärna med sig av sin kunskap och är en otroligt uppskattad klubbmedlem då

ingenting är omöjligt.

Stort tack för ditt engagemang!

Yvonne Johansson
Yvonne är en klippa då det gäller att söka söktävling.
Hon ställer alltid upp som tävlingsledare och är en klippa att snitsla spår.
Yvonne är också engagerad i prova på dagar i sök.
Yvonne har också under flera år varit revisor i vår klubb.

Stort tack för ditt engagemang att hålla tävlingarna vid liv!
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Kristina Sjödin
Kristina är en engagerad medlem som gärna hjälper till när det vankas söktävlingar.
Ställer upp så fort det är tävling på gång.
Kristina är också instruktör hon har gärna kurs i nosarbete.

Stort tack för ditt engagemang!
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