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Belöningsssystem
Belöningssystem för medlemmar!
Styrelsen har beslutat att ta fram ett belöningssystem för medlemmar som hjälper till med
sysslor på klubben. Vi har ännu inte bestämt vilka belöningarna ska vara, men vi ser ut att
kunna använda oss av rabattkuponger på tider i hallen! Vi hoppas att ni medlemmar blir
peppade och motiverade av att hjälpa till på klubben av detta och att det kommer resultera i
en ännu bättre klubb för oss alla!
Observera att du ännu inte kan använda dina intjänade poäng, vi kommer behöva minst ett
till styrelsemöte innan vi sjösätter det fullständigt, men det hindrar ju inte att du skriver in vad
du har utfört hitills.
För att fylla i dina utförda sysslor går du in på denna sida:
http://linkopingshu.se/beloningssystem-for-medlemmar/
Utvecklingstrappa
Styrelsen har börjat ta fram en utvecklingstrappa för medlemmarna, och tanken med den är
att fler medlemmar ska vilja engagera sig mer och bli aktivare inom det ideella arbetet som
är grunden för klubben. Det kan handla om att bli hjälpinstruktör på kurser eller vara ledare
för Max 25-aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information!
I och med detta vill vil också be våra instruktörer att föra en dialog med kursdeltagare om det
är någon som är intresserad av att jobba inom klubben.
Tävlingsmöte!
Vi har många medlemmar i klubben (både nya och tidigare) som vill lära sig mer om hur man
anordnar tävlingar! Detta tycker vi är fantastiskt roligt och vi anordnar ett tävlingsmöte per
hundsport där erfarna medlemmar delger information till “nästa generation”. Vi ska efter
detta också gemensamt ta fram en lathund för varje hundsport om hur man arrangerar
tävling. Vår förhoppning är att detta kommer leda till ännu fler tävlingar för våra aktiva
medlemmar, men också intäkter för att finansiera inköp som önskas!
Datum är inte satt ännu, men håll utkik i våra sektionsgrupper och samträningsgruppen samt
på vår fb-sida.

Lokal och uteplaner
Styrelsen har beslutat att lägga ut i samträningsgruppen varje gång det behövs fixas någon
syssla på klubben och vi förväntar oss att våra medlemmar hjälper till efter förmåga. Det är
viktigt att komma ihåg att vår klubb är helt ideell och bygger till 100% på frivilliga insatser
från er medlemmar som förhoppningsvis också vill ha en fin och bra klubb att träna på och
tävla för!
Numera finns det också en grupp för lokalsektionen på HU! Gå gärna med där om du brukar
hjälpa till med de lite mer praktiska sakerna som rör vår lokal och uteplaner!
Gå med här: https://www.facebook.com/groups/2361907807403527/
Medlemsmöte och hinderflytt
Den 13/10 kl 13 är det dags att bära in hindrena från gräsplanerna och in i hallen för vintern.
I och med detta ska vi också göra en inventering av alla våra hinder för att se om/vad som
har försvunnit eller beöver kompletteras med.
Samtidigt som hinderflytten ser vi också till att fixa lite i lokalen och runt om av den lista med
uppgifter som behöver bockas av.
Denna dag har du som medlem också möjlighet att prata med representanter i styrelsen
som är med. Detta kommer vara vår version av medlemsmöte då det just nu av olika
anledningar inte går att få ihop ett större arrangemang.
Vi bjuder på en lättare lunch och fika. Anmälan för deltagande sker här:
https://forms.gle/ZKEpFf8dNoahoFrh7

Att göra-lista
Just nu finns det ganska många saker som behöver uträttas på klubben. Om du har lite tid
över så hjälp gärna till med något (och skriv såklart upp tiden sedan i belöningssystemet!)
när du ändå är ute på klubben!
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klippa gräs
göda planerna innan gräset slutar växa men efter att hindrena flyttats in
Laga picknickbordet utanför hallen
köra med trimmern längs med vägen ner från lokalen till lydnadsplan
damma allt i hallen
sopa i hallen
storstäda toaletten
fylla i sand utanför porten så att gräsklipparen lättare kan köra in.
Balansen i containern: mattan byts ut under vintern och tas ut till i vår.

Höstlovsaktiviteter för max25
Vi planerar just nu aktiviteter under höstlovet (v 44). Vi undrar om det är någon av våra
duktiga medlemmar (du måste inte vara instruktör) som har lust och möjlighet att hålla i
någon aktivitet för ungdomar under den veckan? Helst dagtid om möjligt, men inte ett krav.
Passet ska vara 1,5h och ni får en halvtimmes egen träning före eller efter.

Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet för LHU är beslutat till 3/11. Vi kommer behöva hjälp av domare,
skrivare, funktionärer och en del annat både inför och under dagen. Vill du hjälpa till så maila
till linkopingshundungdom@gmail.com.
Prestationer under året
Har du och din hund lyckats ta någon titel eller championat, eller kanske nåt annat du vill att
vi ska uppmärksamma på årsmötet i vinter? Glöm inte bort att skriva upp dig och din hund i
formuläret på hemsidan! Du hittar det på Medlemssidor -> Prestationer 2019.
Kursadministratörer
Från och med augusti är Elin Fahlander ansvarig för kursadministrerandet via LHU. Vi har
också från och med juni fått hjälp av Ing-Christin Lindblom gällande rapportering till kommun
och Studiefrämjandet för bidrag. Vi är mycket tacksamma för hjälpen och hoppas att detta
även ska underlätta för våra instruktörer!
Agility
Beslut är taget om att sälja det äldsta slalomet som inte är godkänt för tävling. Vi kommer
lägga upp en budgivningstråd i samträningsgruppen för försäljningen.
Inköp av ramlöst däck och nytt alléslalom är godkänt och finansieras av inkomsterna från
vårens agilitytävlingar. Vi har också under sommaren köpt in ett nytt slalom till klubben.
Rallylydnad
Styrelsen har beviljat inköp av nya hopphinder till rally då man inte längre enligt reglerna ska
använda agilityhinder eller lydnadshinder.
Tävlingsträningar
Vi har fått önskemål från medlemmar om träningstävlingar i olika grenar. Tanken var att varje
sektion ansvarar för genomförandet och att det är återkommande.
Vi tycker att det är en jättebra idé och välkomnar alla i sektionerna att anordna detta! För att
hyra lokalen för en sådan aktivitet kan ni maila oss så reserverar vi en tid åt er. Vi föreslår
också att genomföra detta under vintersamträningarna senare i år.
Kommande tävlingar/händelser
● Medlemsmöte light med hinderflytt 13/10
● Lagtävling 19/10 i LarsA-hallen
● 28/9 officiell FS & HtM 2 & 3, inoff TTM
● Klubbmästerskap 3/11

