Minnesanteckningar från Framtids/Marknadsgruppen SHCF den 19/1 2020.
Närvarande: Lena Klöver, Angela Yngvesson, Lee Svensson, Stig,Putte Fredriksson, Jan
Helgesson och Steinar Holmström

Målet med dagens möte var att ge oss en uppdatering hur långt arbetet med planerna för
de mål klubbarna har för 2020, för att göra Hundkapplöpningen mer synlig, för att få fler
medlemmar och större publik.
Cimbria, Lee Svensson: Har en grupp på tre personer som har kommit fram med några
idéer men fått dåligt gensvar i klubben.
SDA-GHK, Putte Fredriksson: Har i december i samarbete med 7HS haft en monter på
My Dog i Göteborg. Kommer satsa på en företagskväll i år igen, då den förra blev en stor
succé. Kommer att fortsätta att affischera, sprida sina tävlingar på sociala medier samt
alltid annonsera i stadens Turist info-sida.
Örebro, Jan Helgesson: En grupp är tillsatt och flera mål med mål att varje medlem tar
med en vän till varje tävlingsdag. Man arbetar på att ta fram en ny hemsida. Huvudmålet
för 2020 är att få in minst fem nya medlemmar
Västerås Angela Yngvesson: En marknadsgrupp kommer tillsättas vid årsmötet i mars,
så hittills har inget mål satts för 2020.
Midlanda, Lena klöver: De har en aktiv grupp som för att bli mer synliga kommer bjuda
in till släphareträning, öppet för alla raser, Besöka 1-2 hundutställningar och vandra
runt med greyhounds klädda i nummertecken och dela ut flygblad om Midlandas
evenemang.. Annonsera på sociala medier, dela ut flygblad, dekaler på medlemmarnas
bilar samt skriva i Resultatbörsen i Sundsvalls tidning. m.m
Stockholm, Steinar Holmström: Marknadsgrupp tillsatt, Stor satsning på två
företagskvällar samt Derby-finaldagen. Alla tävlingar annonseras på kommunens sida,
Visit Roslagen, Dessutom har man byggt en egen evenemangssida på Facebook som
kommer spridas till alla kommunens FB användare.
Klubben kommer ställa upp på kommunens stora föreningsdag, Kanalens dag med
monter, lika så på Hundens dag på Solvalla i augusti. Diskussion med andra hundklubbar
kommer att tas för att sondera terrängen om att göra Åkers kanal till ett Hundstadion.

Jan Helgesson kommer ta upp detta på SHCF´s nästa möte för att se om hur vi använder
kongressen till att diskutera dessa frågar samt trycka på så att alla klubbar har en
handlingsplan för 2020, med målet att göra svensk Hundkapplöpning mer synlig.

Vid pennan Steinar

