Välkommen som aktivitetsansvarig inom
Tollarklubben
Syfte
Syftet med en aktivitetsgrupp är att inspirera, motivera och engagera nya och befintliga tollarägare
till att träna med sin/sina hundar.
Att bjuda in och stötta nya valpköpare till att träffa andra tollarägare och skapa en kamratlig
stämning är givetvis av vikt, det ska vara roligt att äga en tollare.
Vad gör en aktivitetsansvarig i Tollarklubben?
En aktivitetsansvarig är den som skapar möjligheter till träffar och träning. Du bokar tid och plats för
träffar. Du annonserar via hemsida eller sociala medier i ditt område. Du är ansvarig för de aktiviteter
den aktivitetsgrupp du tillhör genomför under året. Att vara ansvarig innebär inte att du
nödvändigtvis också ska vara instruktör och handledare för alla delar. Det underlättar om ni är fler
som delar på ansvaret vid träffar och träningar.
Exempel på aktiviteter
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Apporteringsträning
Viltspår
Träningsjaktprov
Prova på jaktprov
Prova på workingtest
Valpträffar
Studiebesök
Stadspromenader/skogspromenader
Lydnadsträning
Utställningsträning
Agility
Rally lydnad
Nosework
Inomhusativiteter som tex ringträning, trimning av Tollare
Första hjälpen tips och andra teoretiska saker

Hur ofta ni har aktiviteter bestämmer ni gemensamt, men en gång i månaden är lämpligt.
Självklart tar du hjälp av andra i gruppen. Det är inte meningen att du ska göra allt själv!
Ekonomi
Träffarna bör generellt sett vara kostnadsfria och arbetet sker ideellt, liksom i hela Tollarklubben.
En avgift kan dock tas ut för att täcka kostnader för inköp av material (t.ex. dummies, vilt etc) eller
för kostnader för extern instruktör. Det är dock bra att detta tydliggörs vid inbjudan, så deltagarna är

förberedda på det. Tollarklubben kan dock inte ta ansvar om Aktivitetsgrupperna tar ut kostnad för
träffarna. Det finns alltid en möjlighet att Tollarklubben kan hjälpa till att finansiera större aktiviteter.
Om ni vill ha hjälp med kostnaden för någon aktivitet så skicka en ansökan till
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se

Ansökan ska innehålla information om aktiviteten samt budget.
Övrigt
Aktivitetsansvarig meddelar respektive aktivitetsgrupp när vi får nya medlemmar i ert område så att
ni kan kontakta nya medlemmar.

Det är viktigt att vi fångar upp tollarägare runt om i landet. Vi vill ju att våra tollare ska få arbeta!

Har du frågor om ditt uppdrag eller kring aktiviteterna är du självklart välkommen att kontakta mig

Tack för ditt bidrag till en levande tollarklubb!
Monika Levisson
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se

