
 

SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN  

Verksamhetsplan 2021  

Norfolk Nytt 

Norfolk Nytt planeras utges med fyra nummer, varav NN nr 1 som en årsbok. Det mesta av 

vad tidningen ska innehålla finns fastställt sedan tidigare. Redaktör är Birgitta Ernblad.  

Hemsida & Facebook  

Hemsidan ska uppdateras regelbundet med information som kan gagna klubben, rasen och 

medlemmarna. Ny webmaster för hemsidan är i skrivandets stund inte tillsatt men annonserad 

efter. Nuvarande webmaster är behjälplig till dess posten har tillsatts. Övrig uppdatering sker 

vid behov. Klubbens facebooksida ska löpande förses med ny information som synkas med 

hemsidan. Redaktör för facebooksidan är Barbro Karlsson. 

Avel 

Avelskonferens kommer att hållas 2 oktober – 3 oktober 2021 på Scandic hotell Upplands 

Väsby.  

Under året få uppfödare och ägare att medverka i hälsoprojekt som klubben anordnar för 

rasen. Insamling av uppgifter om- och uppföljning av norfolkterrierns hälsa ska ske löpande 

under året. Klubben ska bidra med information och råd i avelsfrågor. 

Information och PR  

Information om Norfolkterrier på www.köpahund.se. 

Spalt i Terrierposten. Information på Hemsidan, Facebook samt Rasmonter på Hundmässan 

(om möjlighet finns). Medlemmarna kommer i övrigt att hållas informerade via Norfolk Nytt 

och klubbens hemsida samt Facebook. Klubben kommer att införskaffa ett zoom-konto för att 

kunna hålla styrelse- och medlemsmöten digitalt för att få medlemmar i hela landet att 

engagera sig. 

Klubbträff 

Klubbträffen kommer att hållas i Vilsta, Eskilstuna, den 31 juli 2021 

Klubbutställning 

Klubbutställningen kommer att hållas på Vilsta, Eskilstuna, den 1 augusti 2021.            

Domare: Kirsti Nieminen, Finland.  

Aktiviteter 

Fortlöpande aktiviteter planerade av- och med kontaktpersonerna. Bl.a. anordnas 

Noffepromenader på olika platser i landet. 



 

Kurser 

De styrelsemedlemmar som behöver ska få gå kurs i SKK föreningsteknik, i den mån 

klubbens ekonomi tillåter. 

Övrigt 

Styrelsen ska bevaka och agera på ärenden från SKK och SvTeK som angår klubben och/eller 

rasen. 

Styrelsen kommer att ha ca 1 möte per månad, med uppehåll under Juli.  

 

 


