Deltagare;

Jonna Vällingby BK
Lisa Vällingby BK
Pia So Su BK
Monika So Su BK
Sanna Järfälla BK
Rosie Österåker BK
Annika D-HUS (+ WBK)
Anne-Marie D-HUS (+ SSBK)

KUL-träff 16 januari 2020
Annika hälsade alla välkomna
Uppföljning av lärarevent
Annika har pratat med Åsa Klint som erbjudit sig att en heldagsutbildning den 24 maj i ämnet
”Hundar med power! Detta som uppföljning ab lärareventet. Plats Waxholm BK.
Marknadsföring av kurser
Nose work efterfrågat på So-Su. Söker lite andra kanaler att marknadsföra kurser. Vanligast är FB
grupper.
Sund med hund, efterfrågat på Österåker. Man använder framförallt Hemsidan, FB, specifika
hundgrupper på FB dit ”vanliga” människor söker sig.
Vällingby försöker göra snygga inlägg. Hemsida, FB, samt specifika grupper som är stängda. Lägger
ut kurser rullande. Har nyhetsbrev. Sociala media upplevs som det främsta sättet att marknadsföra
klubben. Viktigt med fina bilder som byts ut.
Mervärde för kursdeltagare.
Viktigt att kursdeltagare lär känna någon. Det är alltid lättare att vara två. Ensam har man svårare att
ta sig in i klubben.
Promenadträffar med tema på söndags förmiddagar. Fika efteråt. Österåker BK tar 100 kr/gång och
kör 6 ggr. Uppmanas att klubbar som har bra upplägg på promenadsträffar och liknande delar med
sig.
Öppet hus på kvällar. Föreläsningar. Tema utifrån vad medlemmar vill ställa upp med och dela med
sig av.
I kurs, lägga in ”kurstillfällen” utan instruktör, för att väcka initiativ och intresse att åka till klubben
och träna själva.
Klubbområde, stuga och material är också mervärden för medlemmar.
Att få tillgång till materialbod som har kodlås ger förtroende och mervärde.

Kursplanering och framförhållning
Instruktörer bokas halvår innan, om det är möjligt.
Rullande system.
Annonsera kurser ca en månad innan.
Kursadministration
En person tar hand om alla anmälningar, kollar betalningar, skickar PM.
Ibland skickar instruktörer PM.
Ibland används Dropbox där instruktörer har inloggning.
Samarbete över klubbgränser
Kurshänvisning mellan klubbar.
Hänvisa ungdomar till klubbar som har ungdomsverksamhet.
Anlita annan klubbs lokaler, exempelvis vid arrangemang av nose work tävling, då det inte finns
möjlighet på egen klubb.
Dela kurser/aktiviteter med varandra om det finns platser.
Hjälpa till som funktionärer på tävlingar på närliggande klubbar.
Externa instruktörer som kommer och håller vidareutveckling kan arrangeras tillsammans.
Facebookgrupp SBK-HUS i Stockholms distriktet, i gruppen kan vi dela kurser som inte är
fulltecknade och som kan vara intressanta för närliggande klubbar.
Övrigt
Nedre åldersgräns för ungdomar att gå kurs, 12 år i målsmans sällskap.
Sund med hund-grupper populärt.
Studiefrämjandet har en föreläsning Jessica Mann ”Blygerhundar” den 5/3, öppen för anmälan nu.
Det finns behov av specialsöksinstruktörs utbildning, trots att vi fått ställa in de senaste årens
utannonserade kurser.
Vid tangenterna
/Anne-Marie

