Nacka Hundungdom Verksamhetsplan 2019
TISDAGSTRÄFFARNA
Under våren och hösten 2019 kommer vi att fortsätta med våra tisdagsträffar där vi först går en
gemensam promenad och sedan tränar vi träffens tema. På grund av att vi fortfarande är väldigt få
ledare kommer träffarna starta i början av april under våren. Till hösten hoppas vi på att vi kan ha
flera träffar.

KURSER
Vi kommer under hela året hålla agilitykurser med jämna mellanrum. Vi kommer ha flera
olika nivåer och typer av agilitykurser.
Vi kommer också ha Nosework kurs.
Vi kommer också ha klickerkurs och allmänlydnadskurs.

LÄGER
Under sommaren 2019 planerar vi att hålla ett sommarläger med olika hundsporter och aktiviteter.

ANDRA AKTIVITETER
I december planerar vi för att arrangera en gemensam utflykt till Stockholms hundmässa.
Under oktober kommer vi ha halloweenkväll, där vi kommer leka lekar, äta mat och snacks samt gå
spökrunda.
Vi kommer hålla mer prova på aktiviteter i olika hundsporter.
Vi planerar också att hålla aktiviteter utan hund där syftet är att lära känna varandra bättre.
Vi kommer också vilja ta in en föreläsare som kommer föreläsa om något roligt ämne inom hund.
Vi planerar också att ha en fotodag där vi kommer fotografera en massa i olika sporter som vi kan
använda på hemsidan.

PROMENADER
Vi kommer hålla flera olika gemensamma promenader som vi kombinerar med enklare
hundträning där vi även försöker lära känna varandra.

TÄVLINGAR
Vi kommer att ha en fototävling i januari där man tävlar om ett presentkort hos arken zoo.
Vi planerar att tillsammans med Nacka BK arrangera KM i augusti.
Vi planerar även att anordna mindre agilitytävlingar för våra medlemmar i agility under våren.

LEDARE
Vi ska satsa på att försöka hitta medlemmar som vill utbilda sig till ledare och då låta de vara med
som hjälpledare för att sen skicka de på utbildning. Vi ska även självklart ta väl hand om de ledarna vi
redan har.
Vi hoppas också på att utbilda våra nuvarande ledare till instruktörer i olika hundsporter.

