VERKSAMHETSPLAN 2018-2019
Självklart är det styrelsens ambition att arrangera en verksamhet som klubbens medlemmar
efterfrågar. Tips och idéer om olika aktiviteter mottages tacksamt, men tyvärr har det varit lite
tunnsått på den fronten.
INFORMATION
Styrelsen för GÄKK anser det vara viktigt att dess medlemmar hålls väl informerade om de
aktiviteter som anordnas. Hemsidan fortsätter att uppdateras kontinuerligt och kansliet kan även ge
information till medlemmar. Facebook har blivit en stor informations plats också.
Observera att även ras- och specialklubbar kan informera om sin verksamhet via dessa kanaler.
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
För att nå nya medlemmar och för att informera människor i allmänhet om klubbens existens och
verksamhet, är det viktigt att synas och höras utanför de egna leden. Vi kommer därför även i
fortsättningen att finnas med vid olika mässor och liknande arrangemang i framtiden om sådana
tillfällen ges.
UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
Inofficiell utställning arrangeras i Boulognerskogen i Gävle den 19 maj 2018, den är öppen för alla
raser från 4 månader.
Ev. Inofficiell kvällsutställning i Juli.
Nordisk utställning i Högbo Bruk, Sandviken den 1-2 september 2018.
Inofficiell utställning för valpar och veteraner prel. den 16 februari 2019.
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Alla ungdomar är alltid välkomna på den ordinarie verksamheten, det är viktigt att fånga upp
ungdomarna när de tar klivet från Sveriges Hundungdom.
UTBILDNING
Klubbens mål är att ha ett så brett och varierat utbud som möjligt när det gäller kurser och
akiviteter. Vissa kurser återkommer frekvent, vissa är ständigt pågående och vissa är av
engångskaraktär. Klubbens uppgift är att tillhandahålla utbildning för uppfödare, utställare, nya
hundägare och den hundägande allmänheten.
Nästan alla utbildningar sker i cirkelverksamhet i samverkan med studiefrämjandet.
UTSTÄLLNINGSTRÄNING
Inomhus ringträning hålls måndagar i Gävle under januari, februari och halva mars. 100 kr per gång
man vill vara med.
Den vanliga drop-in träningen utomhus starta vecka 19, måndagar i Gävle och tisdagar i Sandviken
och kommer att vara 5 ggr. En ny omgång startar upp vecka 32 på samma dagar och antal ggr.Det
krävs ingen föranmälan och kostar 50 kr per gång man vill vara med.
UTBILDNING FÖR CERTIFIERADE UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER
Startas vid behov.

UPPFÖDARUTBILDNING
Startar om intresse finns.
BRUSH-UP FÖR RINGSEKRETERARE
Det blir 2 tillfällen, 8 och 15 februari 2018. Handledare Sara Nordin.
RINGSEKRETERARUTBILDNING
Startar 3 mars 2018 med Sara Nordin som kursledare.
ANATOMI OCH BEDÖMNINGSTEKNIK
Planeras in under året beroende på tillgång till certifierad kursledare.
FÖRELÄSNINGAR
Aktuella föreläsningar planeras under året och kommer att finnas på hemsidan samt via facebook.
HUNDPROMENADER
1 maj med korvgrillning i Boulognerskogen samt ev. även en under hösten.
UPPFÖDARTRÄFFAR
Planeras in under året med chans att diskutera med likasinade under trevliga kvällar.
GÄSTRIKE/VETERAN/VALPMÄSTAREN
Detta arrangemang går av stapeln prel. den 16 februari 2019, där träffas glada hundägare över
middag och hundtävling med en hemlig domare. Öppen för hundar som under 2018 blivit BIR,
BIM, BIR-veteran, BIM-veteran, champion eller tagit CERT på officiell utställning, samt alla
BIR/BIM från valpklassen vid officiell utställning och är medlem i GÄKK.
ÅRSMÖTE
Den 14 mars 2019 är det årsmöte, plats och tid meddelas senare.
ÖVRIG INFORMATION
Hemsideadress:
www.skk.se/gakk
Telefon till kansliet: 026-10 56 00
Mailadress:
sekreterare@gastriklandskk.se
Bg.nr:
401-0252

