HANDLINGSPLAN 2017 – 2018
For: TKN

Oppdatert: 04.01.2018

Sammendrag: Hovedfokus for TKN er å få på plass gode og oppdaterte kvalitetssikringsrutiner,
forutsigbarhet i forbindelse med landslag og toppidrett, skape mer engasjement i forbindelse med
rekruttering blant klubber.

AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT
DELMÅL (skal hentes
fra strategiplanen.
Kan ha flere tiltak pr
delmål)

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

Rekruttere nye
medlemmer

Hundekjøringens dag eller
Barnas hundekjørerdag

Det skal utarbeides
en plan for en
nasjonal/felles plan
for gjennomføring.
Delta på
arrangement.

TKN

FRIST

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS

ORGANISASJONSUTVIKLING
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

RESSURSER/BUDSJETT

Lage en
organisasjonshåndbok

Mandater,
arbeidsinstruks og
kvalitetssikringsrutiner

TKN

Vinter 2018

Administrasjonen

Anti-doping

Bevisstgjøre utøvere om
doping.

Felles håndbok for
styret, komiteer og
utvalg. Den skal også
inneholde tydelige
mandater for
beslutningsmyndighet
nedover i systemet
Ren utøver kurs.
Foredrag fra antidoping komiteen

TKN, ADK

2018-2019

STATUS

HUNDEVELFERD
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

Styrke holdninger og kompetanse
knyttet til god hundevelferd

Bevisstgjøre nye utøvere
til sporten om
hundehold i forbindelse
med hundekjøring.

Lage
introduksjonsvideoer
som kan deles på
facebook/nettsider.

TKN,
Administrasjonen

2018

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS

KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

De beste utøverne skal få
konkurrere internasjonalt

Gode og forutsigbare
rutiner for uttak til
landslag og
mesterskap
Bedre profilering av
landslagsutøvere

Oppdatere
kvalitetssikringsrutiner på
uttak til landslag, mesterskap
og OLT stipend
Hjemmeside, sosiale medier
og pressemeldinger

TKN leder,
medlemmer

Vinter
2018

Skape en arena for
kunnskapsdeling topp
vs bredde

Kunnskapsbibliotek med tips
og triks, samt åpne samlinger
med landslagene.
Videosnutter. Anti-doping
Videreføre et ungt landslag
med godt tilbud på alle måter.

TKN leder,
medlemmer,
koordinator
TKN

2018-2019

Videreutvikle god
prestasjonskultur og gode
ambassadører
Videreutvikle god
prestasjonskultur og gode
ambassadører
Videreutvikle god
prestasjonskultur og gode
ambassadører
Det skal arrangeres
lavterskelløp i alle deler av
lander

Bevare unge og
lovende utøvere i
sporten.

Se på gode arrangementer og
deres rutiner og håndbøker,
trekke inn kompetanse på
tvers av klubbene.

TKN,
koordinator/trener

2017-2019

TKN, alle
medlemmer

Høst 2018

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS

