STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN
Verksamhetsplan 2017-2018
Klubben bildades 1979 och vårt syfte är att
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Skapa bästa möjliga förutsättningar för rasen strävhårig foxterrier.
Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda individer.
Uppmärksamma den kynologiska utvecklingen inom och utom landet.
Skapa förutsättningar för kontakter mellan medlemmar och deras hundar.
Genom klubbtidningen STRÄVAREN, som ges ut 4 ggr per år, samt på vår HEMSIDA
och på annat sätt informera om den strävhåriga foxterrierns karaktär, skötsel och
exteriör.
Öka kunskaperna om rasen hos strävhårsägare, domare och övriga berörda och
intresserade.

Vi kommer att verka för att det ordnas trimkurser och träffar runt om i landet hos
våra uppfödare och kontaktpersoner.
Vi planerar att ha en rasmonter på Stora Stockholm 2017.
Vi har information om den Strävhåriga Foxterriern på den sida som Kennelklubben
har för valpförmedling.
Vi kommer att fortsätta att arbeta för att vara informativa via vår hemsida och
tidning.
Vi kommer att arbeta för att utveckla alla möjligheter att marknadsföra och sprida
information om den strävhåriga foxterriern, till medlemmar, uppfödare, blivande
valpköpare och övriga intresserade.
Vi kommer att undersöka om intresse finns för ett uppfödar/medlemsmöte under
verksamhetsåret.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att ha en bra dialog med våra medlemmar och för
att få fler intresserade av klubbarbetet.
Vi kommer att arbeta för att få till stånd en Avelsgrupp.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att klubbens rambudget skall vara självbärande.
Under hösten och våren kommer träffar i olika delar av Skåne att arrangeras.
Promenaderna kommer att fortsätta på Gärdet i Stockholm i Ylva Östfeldts regi.
Träffar kommer även att ske i Norr enligt nya kontaktpersonen Ulrika Nilsson.
Promenaderna kommer att återupptas i Karlskoga.
I Väst kommer man att uppmärksamma vår egen dag.

Hemsida: www.foxterrier.se
E-post: info@foxterrier.se
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Firandet av Nationella dagen för Strävhåriga Foxterriern kommer att firas i alla våra
delar av Sverige den 22 oktober 2017 genom våra kontaktpersoner.
Info angående träffar hittas på Facebook och hemsidan samt om det passar med
utgivningen även i Strävaren.
Norrlandsutställningen kommer att hållas i Kråken 16 juni 2018.
Vi kommer att ha vår rasutställning med aktiviteter den 25-26 augusti 2018 i Gränna.
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