Verksamhetsplan för Norrtälje Lokala Kennelklubb år 2021
Aktiviteterna genomförs om de är förenliga med de krav som följer av pandemin och förutsatt
att det finns intresse och att instruktörerna är friska.
Kurser/studiecirklar
Vi genomför våra kurser i samarbete med Studiefrämjandet. Vi planerar följande kurser:
 Löparskolan, flera omgångar och olika nivåer beroende på intresse
 Skutt och skratt- fysisk aktivitet för barnfamiljer med hund
 Rallylydnad, en kurs per termin, men olika klasser vår och höst
 Inkallningskurs vårterminen,
 Valpkurs, en eller två kurser beroende på behov
 Unghundskurs, vårterminen
 Fortsättningskurs i viltspår, start i mars
 Grundkurs viltspår, vårterminen
 Allmänlydnad/Duktig hund, en eller två kurser beroende på behov
Tävlingar och diplomeringar
Vårt klubbmästerskap är enbart öppet för medlemmar, men träningstävlingarna och
diplomeringarna är öppna även för andra.
 Klubbmästerskap i rallylydnad, lydnad och nosework
 Två träningstävlingar per klass i rallylydnad.
 Diplomeringar inom Sund med Hund, sex tillfällen
 Eventuellt diplomering Duktig valp och Duktig hund, efter kurs
Temadagar/kvällar
För våra medlemmar anordnar vi sex till åtta temadagar eller temakvällar under året. Det kan
handla om cirkelträning för hund, nosework, vård i det vilda, spår, balansbollsträning, drag,
finputsning av vissa moment i någon hundsport, belöningsplacering, stadga med mera.
Med start under våren erbjuder vi våra medlemmar att komma och träna under instruktör
varannan vecka. Det är instruktörsledda träningar med inriktning vardagslydnad och fokus på
saker man har nytta av i många hundsporter. Max åtta ekipage per tillfälle. Man deltar så ofta
man önskar.
Öppen träning
Vi avser att fortsätta med vår öppna träning en gång i veckan. Under vinterhalvåret sker den
dagtid på en helgdag, annars på måndagskvällar. Var fjärde vecka erbjuder vi skotträning. Vi
kommer också att efter behov anordna ringträning i samband med den öppna träningen.
Träningsgrupper
Under förutsättning att det finns personer som vill hålla i träningsgrupper ska vi ha sådana för
de hundsporter våra medlemmar vill träna tillsammans. För närvarande finns det en
träningsgrupp för jaktapportering.
Styrelse och kommittéer
Vi planerar att genomföra minst sex styrelsemöten.

Vi ska vårda våra kommittéer och hålla dem aktiva.
Som tack för ideellt arbete ska vi genomföra en aktivitet för styrelse och aktiva funktionärer.
Funktionärssatsningar
Om intresse finns ska vi låta utbilda minst en ny instruktör (grundmodulen). Vi vill också
gärna vidareutbilda instruktörer inom agility, Duktig hund, rallylydnad, valpkurs och
nosework. Vi önskar också att våra instruktörer uppdaterar sig inom ämnen som är generellt
värdefulla för oss som håller kurser för hundägare med olika raser och förutsättningar.
Vi ska använda de öppna träningarna till instruktörskalibreringar. Vi ska också bedöma
varandra när vi håller kurs och då utgå från SBKs mall.
Om intresse finns ska vi låta utbilda skrivare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare i
hundsporter vi bedömer att vi kommer att hålla kurser/ha tävlingar i.
Vi ska genomföra minst två instruktörsträffar, där även hjälpinstruktörer är välkomna. Under
dessa ska vi utbyta erfarenheter samt diskutera i förväg utskickat material (t.ex. bandad
föreläsning av en instruktör, ett kapitel i en bok osv).
Vi önskar att åtminstone två personer går SKKs kurs i föreningsteknik, som hålls på distans.
Medlemsträffar
Utöver vår öppna träning bjuder vi in våra medlemmar till tre medlemsträffar. Den första äger
rum på klubben, där vi har blandade hundaktiviteter och grillar. En äger rum på Hunderbanan.
Den tredje är gemensam promenad med Luciafika och specialanpassad Lucia-hundsport.
Utställningar
Vi ska uppmuntra våra medlemmar att delta som funktionärer på STOKKs utställningar.
Under året ska vår utställningskommitté planera för en utställning år 2022. Finns intresse får
de initiera aktiviteter om exteriörbedömning och utställning för våra medlemmar.
Utåtriktade aktiviteter
Vi ska anordna två gemensamma promenader per månad, en i Rimbo och en i Norrtälje.
Under promenaderna genomför vi aktiviteter lämpliga för alla hundägare och hundar.
Promenaderna genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.
Förutsatt att vi har medlemmar som vill ställa upp ska vi delta på Rimbodagen.
Vi ska delta i utmaningarna inom projektet Sund med Hund så att det syns att vi är en aktiv
klubb. Om Hundmarschen ska anordnas inom projektet gör vi en lokal variant.
Vi ska hålla vår webbsida och våra Facebook-sidor uppdaterade.
Den lilla, trevliga klubben med de många aktiviteterna- det är vi det!

