PROGRAM DELA ZA LETO 2018
Program dela Cross Country Cluba Legen zajema aktivnosti, ki jih je
možno uresničiti ob prizadevanju vseh članov kluba ob vodstvu
Upravnega odbora:
A. Organizacija in izvedba jež:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štefanovo: ježa v Dovže,
Ježa na Sv. Nežo,
sodelovanje v pustni povorki: Kotlje in Slovenj Gradec
žegnanje konj na klubu,
Kutnikova ježa , združena z ježo Kresničk.
Ježa na Grajsko vas,
Spretnostne igre s konji

B. Gradnja in vzdrževanje objektov bo obsegala :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prestavitev ograje za dodatni del travnika
dokončanje hleva
ureditev skladišča za orodje in opremo,
dodelava klubskega prostora - tla
košnja travnikov v bližini.
Redno čiščenje hleva, nabava žagovine in druge krme,
podaljšanje pogodbe o najemu zemljišča Markota,
ureditev gozda za izpust konjev (po pridobitvi zemljišča)

C. Nabava opreme in konja
1.
2.
3.
4.

Vhlevitev dodatnih konj primernih za otroke
sedla in drobna oprema za konje,
veterinarske storitve, in podkovanje konj,
sprotna nabava krme in žagovine.

D. Izobraževanje in usposabljanje članstva in šolske mladine:
1. počitniško jahanje za osnovnošolce Med šolskimi počitnicami se
otroci , ki jih pripeljejo starši ali pridejo sami seznanijo z osnovami
nege konj, osnovami jahanja, čiščenje prostorov za konje, vodenje
konja na povodcu učenje osnov za varno jahanje, seznanitev z
opremo konja in obvezno opremo za jahača. Inštruktorica jahanja
in pomočniki pomagajo otrokov sesti v sedlo in vodijo konje po
maneži.
2. pripravili bomo predstavitev jahanja za osnovnošolce,
3. izvedli bomo jahanje za izbirne vsebine za srednješolce ,
4. tečaj za »jahač I« , »jahač 2«
5. tečaj za terapevta
6. jahanje za ranljive skupine
7. obisk članov na ranču Vitanjsko Skomarje,
8. strokovna ekskurzija,
9. sobotno jahanje ,
10.
udeležba na pustnem karnevali v SG in Mislinji.
E. Aktivnosti za Civilno zaščito
1. Izvedba interne vaje : iskanje pogrešane osebe,
2. usposabljanje za prvo pomoč ,
3. Usposabljanje za uporabo radijskih zvez .
F. Prijave na občinske razpise za pridobitev sredstev:
1. Aktivnosti za Civilno zaščito ,
2. športne aktivnosti : Program »šport paše« – rekreacija in šolska
mladina
3. prijava za sredstva gradnje objektov – vadbene površine.
4. Pripraviti gradivo za LAS MDD (razpis v pripravi)

G. Dežurstva v klubskih prostorih
1. Dežurstva v bifeju in prodaja pijač zahteva ogromno prostega
časa članov kluba, zato pa je to bistvena dopolnilna dejavnost
kluba, saj le tako lahko pridobimo nekaj dodatnih skromnih
sredstev za redno delo kluba.
2. dežurstva v hlevu ob sobotah
3. dežurstva za nego in hranjenje konj , ter vzdrževanje hleva

pripravil : UPRAVNI ODBOR , potrdili na občnem zboru
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