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Lomma Hundungdom
En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SHU
är:
● Bedriva ungdomsvårdande verksamhet
● Öka förståelsen för hundhållningen i samhället
● Sprida kunskap om hundens vård och fostran
● Verka för en naturlig övergång till SKK läns- och specialklubbar
Sveriges Hundungdom har idag ca 8000 medlemmar fördelade över ca 60
lokalklubbar. Högsta beslutande organ är Representantskapsmötet. På "Repskapet" i
september varje år träffas representanter för klubbarna och distrikten som bl a väljer
styrelse - Ungdomsrådet. Ungdomsrådet utser i sin tur centrala kommittéer och
projektgrupper som ansvarar för olika saker t ex kursverksamhet, PR mm.Vi är
främst till för dig som är mellan 6 och 25 år. Sveriges Hundungdom är hela Svenska
Kennelklubbens (SKKs) ungdomsförbund. Till oss är du välkommen med vilken
hundras som helst, du kan vara nybörjare eller rutinerad.
Medlemskapet för Sveriges Hundungdoms medlemmar under 25 år innebär att:
1.
2.
3.
4.
5.

du blir medlem i din valda Hundungdomsklubb
du får tidningen Brukshunden som medlemstidning
du får tidningen Hundsport
du får 10% i rabatt på din hundförsäkring hos Agria
du får tillgång till kurser, läger och utbildningar som Sveriges
Hundungdom anordnar
6. du får delta på tävlingar som klubbar och distrikt anordnar
7. du får delta på Ungdoms SM
8. du får tävla på alla officiella agilitytävlingar
9. du kan tävla på SBKs lydnadsprov
10. du kan tävla på SBKs bruksprov
11. du kan gå på kurser och utbildningar hos SBK
12. du kan delta på utställning hos SBK
13. du får gratis inträde på SBKs utställningar
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Styrelsen
Verksamhetsplan 2019 för Lomma Hundungdoms styrelse.

Vision
● Lomma hundungdom skall erbjuda attraktiva aktiviteter anpassade till våra
medlemmars behov.
● Lomma hundungdom skall e rbjuda trygg och meningsfull verksamhet för
ungdomar.
● Lomma hundungdom skall öka förståelsen för positiv hundträning.

Mål
● Lomma hundungdoms medlemmar skall känna glädje, stolthet och ansvar för
Lomma hundungdom
● Lomma hundungdom skall fortsätta med den utåtriktade verksamheten
● Lomma hundungdom skall utöka utbudet av kurser
● Lomma hundungdom skall få fler medlemmar som väljer att vara medlem i
klubben under flera år
● Lomma hundungdom skall utbilda och hitta fler ledare och instruktörer
● Lomma hundungdom skall få fler aktiva medlemmar inom sektorerna
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Strategi
För att nå uppsatta visioner och mål kommer styrelsen strategiskt att arbeta med:
● Aktiv planering av klubbens framtida utveckling
● Aktivt verka för det ideella engagemanget
● Aktivt verka för kvalitet i all verksamhet
● Aktivt marknadsföra klubben
● Aktivt genomföra medlemsaktiviteter
● Aktivt främja en utökad och förbättrad kommunikation mellan våra
medlemmar och styrelsen
● Aktivt leta efter nya ledare och instruktörer både inom och utom klubben

Genomförande
Styrelsemöten: Styrelsen planerar att genomföra sex (6) styrelsemöten under år 2019.
Årsmöten: Datum för årsmöte 2018 är fastställt till 1 februari.
Medlemsmöten: Styrelsen kommer att planera och leda ett (1) medlemsmöte.
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Utåtriktad verksamhet
Verksamhetsplan 2019 för klubbens utåtriktade verksamhet.
Klubben kommer under 2019 fortsätta med att utveckla sina profiler på sociala
plattformar och se till att hemsidan alltid är uppdaterad med klubbens aktuella och
planerade aktiviteter. Facebook-gruppen skall hållas levande med uppdateringar från
aktiviteter och kurser.

Mål
● Att vi ska ha en levande hemsida med uppdaterad information som är
lättillgänglig för både medlemmar och icke-medlemmar.
● Att vi ska ha en levande Facebook-grupp med där medlemmar, styrelse och
ledare kan kommunicera och diskutera relevanta ämnen.
● Att vi ska nå ut till allmänheten med affischer i ex skolor och på fritids.
● Att vi ska fortsätta försäljningen av klubbtröjor.
● Att vi ska synas och marknadsföra klubben på olika evenemang, tävlingar och
aktiviteter.

Agility
Verksamhetsplan 2019 för klubbens agilitysektor.
Under året planerar agilitysektorn
● Kurser i klubben
● Klubbmästerskap under våren och/eller hösten
● Komplettera och rusta upp hinderparken efter behov
● Att få fler ekipage att tävla officiellt

4.

Verksamhetsplan 2019
Lomma Hundungdom

Tränings- och tävlingsverksamhet
Verksamhetsplan 2019 för TÄS.
Målsättningen för 2019 är att främja en aktiv tränings- och tävlingsverksamhet i alla
grenar samt verka för en god gemenskap i klubben. För att göra detta kommer vi att
fortsätta jobba med väl genomförda inofficiella tävlingar, anordna träningstillfällen
och aktivteter under säsongen. Vi fortsätter jobba för att få fler aktiva medlemmar i
hundsportens alla grenar.
● Ha angivna tillfällen året runt då ekipage kan komma och träna med andra
medlemmar. Vi tränar tillsammans och hjälps åt med problemlösning och
utveckling
● Anordna lovaktiviteter för såväl medlemmar som icke-medlemmar
● Öka intresset för alla grenar inom hundsporten
● Anordna ett eller två läger
● Genomföra klubbmästerskap inom de olika grenarna
● Avsluta året med en nyårsfest för alla medlemmar
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