HANDLINGSPLAN 2017 – 2018
For: Ungdomskomiteen

Oppdatert: 09.12.2017

Sammendrag: (hva er hovedfokuset det kommende året)
I stor grad en fortsettelse av tidligere. Framover ser vi for oss at samlinger skal arrangeres med en klubb,
for å kunne nå ut flere miljøer og hundekjørere. I tillegg blir det lettere for de aktuelle klubbene å skape
aktivitet. Vi vil følge sportens utvikling og fremme sportens potensiale.

AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT
DELMÅL (skal hentes

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS

Oppretter en
snapchat konto
for å videre
formidle hva UK
gjør. I tillegg skal
unge utøvere
dele «sin»
hundekjøring.
<- høst og vinter

Alle i komiteen

10.09.17 ->

Konto er opprettet.

Alle i UK

Ila. Oktober og
desember

<-

Alle i UK

Når aktivitet
arrangeres

Høst samling ferdig
Vintersamling
påbegynt
planlegging
Invitasjon sendt til
NKK

Arrangere en
sosial samling
med en felles
aktivitet og
tingforslag
Sende ut mail til
alle ledere for
alle klubber om å
skape aktivitet.

Alle i UK

30.05.2018

Leder for UK

17.09.2017

fra strategiplanen.
Kan ha flere tiltak pr
delmål)

Beholde ungdom og En snapschat
voksene/rekrutter
konto til UK
nye medlemmer/øke
forståelse for og
annerkjennelse av
alle grener.

Beholde ungdom

Arrangere
ungdomssamlinger

Rekruttere nye
medlemmer

Invitere og
inkludere andre
hundemiljøer i UKs
aktiviteter
Gjennomgang av
tingpapir med
være medlemmer

Oppfordre klubber
til å drive aktivitet

ORGANISASJONSUTVIKLING

Ferdig

DELMÅL

TILTAK

Organisasjonsutvikling UK skal involvere
seg i arbeidet for
en bedre og mere
effektivt
organisasjon

HVORDAN

ANSVAR

<-

Leder i samsvar
med resten av UK

FRIST

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS
Utnevnt lederen til
utvalget

HUNDEVELFERD
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

Formidling god
praktisering av
dyrevelferd

Informere om og
dele kunnskap.
Foredrag om
temaet på
samlinger.

Alle i UK og Hamar
trekkhund klubb

Vintersamlingen
desember 15.-17.
desember

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS
Detaljplanlagt

KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

Motiver ung
hundekjørere til å
delta på
konkurranser i regi
av NHF

Ha foredrag som
motiverer til
konkurranse på
vinter samlingen.

Medlemmer av UK

vintersamling

RESSURSER/BUDSJETT

STATUS
Blir ikke
gjennomført noe
konkret for dette.

