
 

 Verksamhetsplan för Uppsala Hundvänners lokala kennelklubb 2021 

 

Syfte  

Verka för ett socialt, kulturellt och integrerat hundägande i enlighet med ett modernt  

samhälle där alla är välkomna att delta. 

 

 Mål  

Uppsala Hundvänners lokala kennelklubb (UHVLKK) ska kontinuerligt skapa goda  

förutsättningar för alla hundar, hundägare och hundägandet  

Genom  

• att främja och utveckla goda former av hundsport som alla kan ta del av. 

• att väcka intresse för och främja olika former av aktivitet och kunskap för ett aktivt hundliv att 

informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. 

• att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, att 

skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 

 

 Organisation: grupper, ansvar och befogenheter  

• Fördela ansvar mellan styrelseledamöterna.  

• Utvärdera organisationen inför nästa verksamhetsår och om det behövs, revidera den. 

 

 Träning  

• Erbjuda en mångfald av träningsformer för klubbens medlemmar.  

• Erbjuda kurser för såväl nybörjare som elitekipage av både externa och interna  

instruktörer.  

• Verksamheten fortsätter att utformas med sikte på förnyelse och kvalitet och ska stimulera till ett 

aktivt hundliv.  

• Om möjlighet finns så erbjuds träning i hyrd lokal under vintern.  

• Utvärdera respektive vinter- och sommarträning och om så behövs revidera upplägget, inför nästa 

respektive säsonger.  

• Erbjuda öppen träning i de aktiviteter som efterfrågas av medlemmarna om  

förutsättningar finns. 

 

 Tävling  

• Arrangera agilitytävling, klubben planerar att eventuellt hålla tävling under hösten 2021 om möjligt.  

• Träningstävlingar i agility planeras hållas under utomhus säsongen om möjligt. 

• Om medlemmarna efterfrågar och resurs finns så arrangeras träningstävlingar i lydnad.  

• Om medlemmarna efterfrågar och resurs finns så arrangeras träningstävlingar i rallylydnad.  

• Kora UHV-mästare i agility och om intresse finns även i lydnad och rallylydnad.  

• Kora UHV-cupvinnare TT 2021 i de olika discipliner som genomförts genom träningstävlingarna.  

• Kora Årets Nykomling i våra TT 2021 i de discipliner som efterfrågas av medlemmarna.  

• Kora Årets Agilityhund 2021 genom de officiella tävlingarna.  

• Kora Årets Lydnadshund 2021 genom de officiella tävlingarna.  

• Kora Årets Rallylydnadshund 2021 genom de officiella tävlingarna. 

 



Medlemsrekrytering  

• Om förutsättningar finns så ordnas en Prova-På-Dag.  

• Vara synlig på länskennelklubbens hemsida.  

• Erbjuda kurser och träningsmöjligheter. 

 

 

Medlemsvård  

• Ordna möjlighet att träna under både sommar och vinter.  

• Ordna möjlighet att träna tävling.  

• Få med de nya medlemmarna ut på inofficiella och officiella tävlingar.  

• Ordna tillfällen för samkväm och vid behov medlemsmöten om möjligt. 

• Erbjuda introduktionstillfällen för nya medlemmar på klubben 

• Erbjuda kurser på olika nivåer och smakriktningar.  

• Värna om vår värdegrund där alla är välkomna bland annat genom att alltid uppmärksamma den som 

är ny och presentera oss och vår klubb.  

 

 

Information och PR  

• Se till att ha en aktuell och levande hemsida.  

• Styrelsen skickar ut medlemsblad under året.  

• Samarbeta med vår moderklubb och vara synliga på deras hemsida liksom de är synliga på vår.  

• Verka för att medlemmar ska delta i uppvisning på någon av Uppsala läns kennelklubbs 

utställningar.  

• Arrangera inofficiella och officiella tävlingar om möjlighet finns.  

 

 

Utbildning av instruktörer, funktionärer, ledamöter  

• Arbeta vidare med utvecklingsplanerna av våra medlemmar som blivande instruktörer, 

tävlingsledare, domare mm.  

• Utbilda de i styrelsen som önskar i föreningsteknik och ekonomi.  

• Utbilda i L1 löpande hos Studiefrämjandet om intresse finns.  

• Se till att vi har god kunskap om inrapporteringen av verksamheter till Studiefrämjandet.  

• Utbilda funktionärer vid egen tävling.  

 

 

Uppföljning  

Verksamhetsplanen följs upp kontinuerligt under året av styrelsen. Aktiviteterna  

dokumenteras i verksamhetsberättelsen till årsmötet. 

 


