Verksamhetsplan för Norrtälje Lokala Kennelklubb år 2020
Årsmöte i klubbstugan i Rö den 23 februari.
Under året planerar vi att hålla följande kurser:
• Valp- och unghund, en eller två kurser beroende på behov
• Rallylydnad, en kurs per termin, men olika klasser vår och höst
• Startklass lydnad, vårterminen
• Apportering, vårterminen
• Grundkurs viltspår, vårterminen
• Allmänlydnad, höstterminen
• Fortsättningskurs i viltspår, sommar
Vi planerar att anordna tävlingar enligt följande:
• Klubbmästerskap i rallylydnad och lydnad
• Två träningstävlingar i lydnad startklass
• Två träningstävlingar per klass i rallylydnad.
För våra medlemmar anordnar vi sex till åtta temadagar/temakvällar under året, till
exempel i nosework, friskvård, spår.
Vi avser att fortsätta med vår öppna träning en gång i veckan.
Vi ska låta utbilda minst en instruktör.
Vi ska låta utbilda minst en skrivare för rallylydnad och även en tävlingssekreterare.
Vi ska genomföra en studiecirkel för instruktörer och hjälpinstruktörer som syftar till
att utbyta erfarenheter i utbildning av hundägare, samt för att repetera saker
instruktörer behöver veta om de ska hålla kurs inom SKK och Studiefrämjandet.
Vi ska erbjuda en bokcirkel under vintern 2020-2021.
Vi ska ha tre medlemsträffar, varav en äger rum på Hunderbanan och en är en
gemensam hundpromenad med Luciafika. Den tredje äger rum på klubben, där vi har
hundaktiviteter och grillar. Eventuellt anordnar vi även en vårutflykt till Riddersholm.
Vi ska hålla vår webbsida och våra Facebook-sidor uppdaterade. Under året ska vi
också inrätta en informationskommitté som ska ta fram en informationspolicy
anpassad för vår klubb.
Under förutsättning att det finns personer som vill hålla i träningsgrupper ska vi ha
sådana för de hundsporter våra medlemmar vill träna tillsammans.

Vi ska anordna ett flertal gemensamma promenader i första hand i Rimbo och i
Norrtälje. Om intresse finns drar vi igång en grupp som vill jogga/löpträna med sina
hundar.
Förutsatt att vi har medlemmar som vill ställa upp ska vi delta på Rimbodagen.
Vi ska uppmuntra våra medlemmar att delta som funktionärer på STOKKs aktiviteter,
särskilt utställningar.
Under året ska vi inrätta en utställningskommitté som ska planera för en utställning i
NLKKs regi år 2021.
Vi planerar att genomföra minst sex styrelsemöten.
Utöver inrättandet av de nya kommittéerna ska vi fortsätta med vår
utbildningskommitté och vår tävlingskommitté.
Som tack för ideellt arbete ska vi genomföra en aktivitet för styrelse och aktiva
funktionärer.

Den lilla, trevliga klubben med de många aktiviteterna- det är vi det!

