
SÖDRA DALARNAS DRAGHUNDSKLUBB       
 

VERKSAMHETSPLAN 2021-22 

MÅLSÄTTNING 

 Vi är en klubb där alla deltar i klubbens arbete. 

 Vi satsar på ungdomar, elit och bredd, tävling och 

motion. 

 Vi ska bevara trivseln och enkelheten i klubben. 

KLUBBENS FRAMTID 

Vi ska under verksamhetsåret arbeta för 

      

 Fortsatt god trivsel och gemenskap i klubben 

 

 Verka för lokal verksamhet  

 

 Stötta ungdomar och nybörjare 

 

 Ge stöd till elitsatsande 

 

 Aktiviteter som är attraktiva oavsett  

ambitionsnivå 

 

 Ha regelbunden träningsverksamhet 

 

 Engagera många medlemmar att ta del av och vara aktiva 

i klubbens hela arbete. 

 

 Påverka och utveckla draghundsportens framtid 

 

 Representera vid förbundsstämman, varav minst en är 

förstagångsbesökare. 

 

 För att del av klubbens förmåner ska medlemmar bidra 

till arbetet i klubben på något sätt.  

   

Alla är välkomna och deltar i klubbens arbete 

TRÄNING 

 Bamarksläger augusti Stora Skedvi 

 Snöläger december på lämplig ort 

 Gemensamma lokala träningsdagar   

 Informeras om aktiviteter via FB, hemsidan.  

TÄVLINGAR 

 Stafettlag på SM, barmark och snö.  

 Betala totalt 3 individuella startavgifter per person på 

SM, oavsett stil 

 Betala alla startavgifter för tävlande t o m 20 år. 

 Betala åtta starter för tävlande 21-25 år (inkl SM) 

 

UNGDOM  

 Ekonomiskt stöd för läger till ungdomar t o m 20 år i 

klubben  

 Stöd via mentorskap 

 Möjlighet att låna utrustning 

ELIT   

Klubben fortsätter att ge stöd på olika sätt till elitsatsande 

medlemmar. 

BREDD 

 Klubbmästerskap Nordisk, Släde, Barmark 

 Deltagande i Vindelälvsdraget 

 Gemensamma aktiviteter i form av träningsträffar, gärna 

med fika  

 Prova på aktiviteter  

UTBILDNING 

 Grönt kort utbildning  

 Mera DRAG 

 Funktionärs- och tävlingsledarutbildning hösten 2021 

 Vaccinera klubben mot doping, RF 

EGNA ARRANGEMANG 

 Barmarkstävling  

 Vintertävlingar 

 Tidsträningar 

 Klubbmästerskap Nordisk, Släde, Barmark 

 Klubben firar 30 år 

EKONOMI 

 Fortsätta arbeta för en bra ekonomi, som ger möjlighet 

att utvecklas och vara en attraktiv klubb där alla tar sitt 

ansvar 

 Klubbkläder, läger och startavgifter subventioneras. 

 Subventionerade klubbkläder/läger eller liknande till 

styrelsemedlemmar, max 1000 kr/år 

 Försäljning av Ullmaxkläder 

   Resebidrag upp till 100 mil vid landslagsuppdrag 

 

 

 

 

 
Med reservation för ändringar på grund av Coronapandemin. 

  

   


