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Vid mitt förord inför föregående års Representantskapsmöte skrev jag om att 
det kändes som om saker började vända till det bättre. Nu har det gått ännu ett 
år och vi är i full fart med planering av aktiviteter som faktiskt kommer att ske. 
Närmast kommer Rikslägret som äntligen kan bli av. Mästerskap, aktiviteter och 
andra tävlingar är äntligen på gång. Ni ute på lokalklubbarna och distrikt har fått 
kunna komma igång som vanligt, en viktig del för att skapa återväxt i klubbarna. 
Ni har hållit ut under två svåra år och min förhoppning är att ni inte har tagit för 
stor skada. Då 2021 fortfarande präglades av pandemin kom vårt landslag i junior 
handling iväg på Nordiska Mästerskapen i Danmark. De tog hem en ärofylld 
bronsmedalj tillsammans. Vår handlingkommitté arrangerade även ett Svenskt 
Mästerskap för junior,- minior- och senior handling i Munkedal då det inte var 
någon Stockholm Hundmässa. Ett stort grattis till Nora Edvinsson som nu kan 
titulera sig svensk mästare i junior handling 2021. Även ett stort grattis till Joline 
Lund som vann finalen i minior handling och Emma Hedenskog som vann i 
senior handling.Vi fortsätter att driva frågor som vi bedömer är viktiga för våra 
medlemmar oavsett storlek i frågan. Under Kennelfullmäktige 2021 var jag i säll-
skap med Alva, Johanna WB och Emma ifrån Ungdomsrådet och förde er talan i 
frågor som berörde oss alla. Vi pratade också för vår motion som gick igenom! 

Vilket betyder att vi kan göra reportage under våra sidor i tidningen Hundsport där en medlem som äger en blandras kan få 
synas i bild under våra arrangemang. Något som tidigare inte hade gått att genomföra förutom med exempelvis Ungdoms-SM 
vinnare. Vi ser nu med spänning fram emot hur vi kan fortsätta att påverka vår organisation och hela hundsverige i en riktning 
som är gynnsam för barn och ungdomar. Under Repskapet 2022 kommer jag att välja att kliva av som förbundsordförande och 
lämna mitt förtroendeuppdrag inom Sveriges Hundungdom. Men det betyder inte att jag försvinner eller kommer glömma er. 
Sveriges Hundungdom kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat oavsett i vilken form. Det är denna organisation som har fos-
trat mig i 17 år och byggt upp mitt intresse inom hundträning, civilsamhället och den ideella verksamheten. Jag ser framemot vad 
ni kommer att fortsätta att åstadkomma i framtiden både lokalt och centralt. Min stöttning kommer alltid finnas för er, för ni är 
helt enkelt bäst och jag hoppas vi ses ute på träningsplanen, på tävlingar eller under arrangemang och samarbeten i framtiden.
Tack för mig! 
               Elin Brodin
                       Förbundsordförande



Ungdomsrådets arbete 2021
Från årsskiftet till den 12 september

Ungdomsrådet hade 10 
protokollförda möten under 2021.

Från och med den 12 september

Ledamöter
Elin Brodin, Gävle, ordförande
Roksana Jurenczyk, Örebro, vice ordförande
Johanna Ambjörn, Örebro, skattmästare
Disa Jacobsson, Nora/Lindesberg 
Frida Rehnström, Österåker
Johanna Berglund Wallenqvist, Stockholm
Alva Söderlund, Uppsala 
Mikaela Lönngren, Skarpnäck
Märtha Hammarlund, Gävle

Suppleanter
Tilde-Lu Storm, Gävle 
Emma Lindquist, Skarpnäck

Arbetsutskott
Elin Brodin, ordförande
Johanna Wallenqvist Berglund, vice ordförande
Johanna Ambjörn, skattmästare

Revisorer 
Samtliga från Value & Friends AB
Magnus Wikström
Helena Forsberg
Anita Gustafsson, suppleant
Stefan Enmark, suppleant

Valberedning
Linnéa von Wachenfeldt, Uppsala, sammankallande 
Ellen Björs, Siljans 
Åsa Asplund, Luleå
Klara Wallman, Linköping
Cecilia Alm, Skellefteå

Kanslipersonal
Linda Widebeck, förbundssekreterare, heltid 
Meta Lönnberg, heltid
Lotta Treiberg, deltid
Fanny Ahnfelt, deltid (vikariat, tillsvidareanställning fr o m 
1 juni 2021)
Rebecka Ellnemar, deltid (studieledig, avslutad anställning 
1 september 2021)

Ungdomsrådet: Fanny Bergevi, Frida Rehnström, Johanna Ambjörn, Tilde-Lu Storm, Anna Höök, Johanna Wallenqvist Berglund, Elin 
Brodin. Nedre raden: Alva Söderlund, Roksana Jurenczyk och Emma Lindquist. På bilden saknas Märtha Hammarlund
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Kansli
Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Ledamöter: 
Elin Brodin, Gävle, ordförande 
Johanna Wallenqvist Berglund, Sthlm, v ordförande
Johanna Ambjörn, Linköping, skattmästare
Roksana Jurenczyk, Lund 
Alva Söderlund, Uppsala 
Märtha Hammarlund, Gävle
Emma Lindquist, Skarpnäck
Frida Rehnström, Österåker
Tilde-Lu Storm, Gävle 
Suppleanter
Fanny Bergevi, Uppsala 
Anna Höök, Stockholm



Samarbetspartners
Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är Sveriges Hundungdoms studieförbund 
och är precis som vi, partipolitiskt och religiöst obundet. 
Sveriges Hundungdom har en naturlig koppling till Studie-
främjandet och många av deras medlemsorganisationer i och 
med att flera av oss har verksamhet med djur och natur. Vi 
genomför alla våra centrala arrangemang i samarbete med 
Studiefrämjandet. Även i år har vi arrangerat flera digitala 
utbildningar och föreläsningar för våra medlemmar och för-
troendevalda tillsammans med Studiefrämjandet.

UR och personalens representationUR och personalens representation

3.

Att notera: Linda Widebeck, Meta Lönnberg, Lotta Treiberg och Fanny Ahnfelt är samtliga personal, övriga är ledamöter i Ungdomsrådet.

19 januari - Föreningens “lagar” och styrelsens uppdrag (D) – 
Meta Lönnberg, Linda Widebeck & Fanny Ahnfelt 
26 januari - Valberedningens arbete och årsmötet (D) - Meta 
Lönnberg, Linda Widebeck & Fanny Ahnfelt
30-31 januari Specialklubbskonferens (D) - Johanna W Berglund, Elin 
Brodin & Linda Widebeck
31 januari Skarpnäck Hundungdom årsmöte (D) - Tilde-Lu Storm
3 februari Samarbetsmöte Studiefrämjandet - Linda Widebeck & Meta 
Lönnberg
6 februari Österåkers Hundungdom årsmöte (D) - Frida Rehnström
15 februari Norrköping Hundungdom årsmöte (D) - Meta Lönnberg 
& Lotta Treiberg
21 februari Sölvesborgs Hundungdom årsmöte (D) - Johanna W 
Berglund
7 mars Stockholms Hundugndom årsmöte (D) - Johanna W Berglulnd 
21 mars Luleå Hundungdom årsmöte (D) - Meta Lönnberg
21 mars Uppsala Hundungdom årsmöte (D) - Alva Söderlund
23 mars Möte om prova-på-läger - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
24 mars Studiefrämjande MO för handläggare - Meta Lönnberg & 
Linda Widebeck
24 mars Gotlands Hundungdom bildningsmöte (D) - Linda Widebeck 
& Meta Lönnberg
7 april Information om första hjälpen - Meta Lönnberg & Linda 
Widebeck
9 april Information om Ung ledare - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
10 april Regelrevideringskonferens rallylydnad (D) - Alva Söderlund 
12 april LSU, hantera kris - Meta Lönnberg
17 april Regelrevideringskonferens lydnad (D) - Johanna W Berglund
17-18 april Avelskonferens SKK - Alva Söderlund
19 april Information om Ung ledare - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
4 maj Presentation digital broschyr - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
4 maj Möte med Realgymnasiet (D) - Meta Lönnberg, Linda Widebeck & 
Fanny Ahnfelt
6 maj Möte Lomma Hundungdom - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
15 maj Ungdomsrådet styrelsemöte Syninge - Lotta Treiberg
15 juni Österåker Hundungdom, sommarläger - Lotta Treiberg
26 maj & 22 juni Möte om Learnify - Meta Lönnberg & Linda Widebeck
27 maj Föreläsning MUCF - Meta Lönnberg
29-30 maj Studiefrämjandets årsstämma (D) - Roksana Wickman & 
Johanna W Berglund
1 juni Föreläsning första hjälpen för hund (D) - Tilde-Lu Storm, Johan-
na W Berglund, Alva Söderlund, Emma Lindquist, Linda Widebeck, Fanny Ahnfelt 
& Meta Lönnberg
16 juni Samarbetsavtal SBK - Linda Widebeck & Meta Lönnberg
16 juni Avstämningsmöte Ung ledare! - Linda Widebeck, Meta Lönnberg 
& Fanny Ahnfelt D=digitaltD=digitalt

17 juni Lomma årsmöte (D) - Johanna Wallenqvist Berglund
20 juni Lund Hundungdom årsmöte (D) - Johanna W Berglund
22 juni Östra Svealand årsmöte (D) - Alva Söderlund
Juni Instruktörsutbildning hoopers - Meta Lönnberg
20 & 23 juni Tillgängligt guidande Studiefrämjandet - M Lönnberg
28 juni Hundungdomsmarschen, Fjällnora - Tilde-Lu Storm, Alva Sö-
derlund, Linda Widebeck, Meta Lönnberg, Lotta Treiberg & Fanny Ahnfelt
8 augusti Stockholms Hundungdom sommarläger - Lotta Treiberg
26 augusti Avtackning SKKs vd Ulf Uddman - Meta Lönnberg, Linda 
Widebeck och Lotta Treiberg
11-12 september Representantskapsmöte, Upplands Väsby - Elin 
Brodin, Johanna W Berglund, Johanna Ambjörn, Frida Rehnström, Roksana 
Wickman, Fanny Bergevi, Anna Höök, Tilde-Lu Storm, Emma LindquistLinda 
Widebeck, Lotta Treiberg, Meta Lönnberg & Fanny Ahnfelt
17-19 september Träningsläger med SBK - Tilde-Lu Storm
18 september Landslagsuttagning junior handling - Frida Rehnström
23 september Starta en ideell förening Studiefrämjandet - Meta 
Lönnberg
9 oktober Studiefrämjandet extra årsstämma (D) - Roksana Wickman & 
Johanna Wallenqvist  Berglund
22-24 oktober SKK Kennelfullmäktige - Elin Brodin, Alva Söderlund, 
Emma Lindquist, Johanna W Berglund & Linda Widebeck
4 november D Förebygg ryggbesvär hos hund - Emma Lindquist, 
Linda Widebeck & Meta Lönnberg
5 november Linköpings Hundungdom - Lotta Treiberg
7 november Ungdomsrådet hoopersintroduktion - Meta Lönnberg
12-13 november Nordiska Mästerskap i junior handling, Herning 
Danmark - Linda Widebeck
24 november Ideellt engagemang - Meta Lönnberg
25 november Sweden International Horse Show - Meta Lönnberg & 
Lotta Treiberg
11-12 december SM i Handling, Munkedal - Frida Rehnström, Märtha 
Hammarlund, Linda Widebeck & Lotta Treiberg
LSU Representantskapsmöte - Tilde-Lu Storm

Och löpande under året:Och löpande under året:
UNG ledare! utbildning (D) - Linda Widebeck, Meta Lönnberg & Fanny 
Ahnfelt
SKKs Utbildningskommitté - Meta Lönnberg
Hundsport redaktionsmöten - Lotta Treiberg
Möten med våra representanter för våra samarbetspartners Agria 
Djurförsäkringar och PrimaDog - Linda Widebeck
UG Ungdom - Elin Brodin, Johanna W Berglund, Linda Widebeck & Meta 
Lönnberg



Svenska Kennelklubben (SKK)
Som SKKs ungdomsförbund har vi så kallad specialklubbsstatus, vi 
jämställs alltså med SKKs övriga specialklubbar, men har dessutom 
tillägget att vi är hela SKK organisationens gemensamma ungdomsför-
bund. Samarbetet med vår huvudorganisation är ofta intensiv på många 
olika plan, vi delar lokaler och kontorsservice samt medlemssystem. Vi 
deltar också centralt i olika konferenser och annat som SKK anordnar 
för sina specialklubbar. 2019 beslöt SKK Kennelfullmäktige att ålders-
gränsen för Ungdomsmedlemskapet, 6 år till 25 år, även skulle gälla 
länsklubbarna. Detta började gälla 1 januari 2021 vilket förhoppningsvis 
i förlängningen gör att vi på fl era plan kan stärka vårt samarbete även 
med länsklubbarna. 

Svenska Brukshundklubben (SBK)
Vårt goda samarbete med SBK fortsatte under året.  Många av våra Hundu-
ngdomsklubbar delar lokaler och träningsplaner med en lokal brukshund-
klubb. Och centralt har vi tillsammans med SBK en rad olika projekt som 
vi samarbetar kring, det gäller främst utbildning av instruktörer och ledare. 
Vi har två olika centrala samarbetsavtal med SBK, det ena gäller Ungdoms-
medlemskapet och det andra är att alla våra medlemmar, mellan 6-25 år, kan 
gå kurser och utbildningar och tävla hos SBK – oavsett vilken specialklubb 
som medlemmen har valt. Det senare avtalet ger också SBK:s medlemmar, 
som är 26 år eller äldre, rätt att delta i våra kurser och utbildningar. Sedan 
ett par år anordnar vi också ett gemensamt träningsläger för medlemmar 
som är 16 år eller äldre. Hälften av deltagarna är mellan 16 och 25 år och 
den andra hälften är de som är 26 år eller äldre.

4. 

Agria Djurförsäkringar
Vårt samarbete med Agria Djurförsäkringar fortsatte 
genom vårt sponsoravtal. Avtalet ger alla våra med-
lemmar rätt till 15 procents rabatt på enskild hundför-
säkring. Dessutom sponsrar Agria oss genersöst med 
priser till våra olika tävlingscuper. Agria är med och 
sponsrar många stora arrangemang, men på grund av 
pandemin ställdes förstås de fl esta av dessa in under 
året. Ett arrangemang som vi uppmanade våra med-
lemmar att delta i var Agrias Hundpromenad som 
genomfördes på distans under två dagar i juni. Sista 
helgen i november deltog vi som Agrias Vänner på 
Sweden International Horse Show i Friends Arena.

PrimaDog
Under vintern 2020 aviserade vår dåvarande sponsor 
att de inte hade för avsikt att förnya vårt avtal efter 
årsskiftet. Vilket föranledde att vi fi ck försöka hitta en 
ny samarbetspartner inom hundfoder- och/eller tillbe-
hörsbranschen. Under mars 2021 tecknade vi gläd-
jande nog samarbetsavtal med företaget PrimaDog. 
PrimaDog har ett brett utbud på hundfoder, hund-
godis, och tuggben och erbjuder våra medlemmar 
15 procent på sina produkter. PrimaDog är även ge-
nerösa med att sponsra våra lokalklubbar och distrikt 
med produkter till tävlingar och aktiviteter. Vi hoppas 
att vårt samarbete ska bli givande för alla parter.



Vi har några uttalade policys som ska genomsyra vår organisation och alla våra aktiviteter.

Policys

Nej till våld mot 
hundar

Vår dressyrpolicy gäller 
hela vår organisation och 
alla våra medlemmar och 
funktionärer. Det policyn 
betonar är att all träning 
och dressyr med hundar 
som ske med positiva 
metoder. Det innebär att 
vid träning ska positiv 
förstärkning användas och 
vårt bemötande av våra fyr-
fota vänner ska genomsyras 
av empati och respekt. 

Nej till alkohol och 
droger

Vi är en drogfri organisation 
och det innebär att det inte 
får förekomma varken alkohol 
eller droger vid våra aktivite-
ter. Det här gäller alla arrang-
emang och oavsett ålder på 
deltagarna. Vår strikta håll-
ning i den här frågan beror 
dels på spridningen av ålder 
hos våra medlemmar och dels 
för att varken alkohol eller 
droger passar ihop med djur 
eller med träning av djur.

SKK:s grundregler 
och policys

Då våra medlemmar även 
räknas som medlemmar i 
SKK ska vi rätta oss efter de 
grundregler och olika policys 
som fi nns inom SKK. När 
det gäller vård, omsorg och 
tillsyn av hundar fi nns det 
dessutom ett omfattande 
regelverk med detaljerade 
anvisningar som fastställs av 
Jordbruksverket.

Hundsport
Sammanhållande redaktör för Hundsport har va-
rit företaget Make Your Marks Ebba Svanholm. 
Kontakten för det material som vi levererar och 
har skötts av redaktionssekreteraren på SKKs 
Marknadsavdelning, Marianne Juberg. Sveriges 
Hundungdom har i regel en sida till vårt förfo-
gande i huvudtidningen och sammanställande 
redaktör har Lotta Treiberg varit. Vi har framför 
allt använt utrymmet till att puffa för kommande 
aktiviteter och även för små referat av det som 
har hänt. Även 2021 präglades av restriktioner för 
att begränsa Coronapandemin. Vilket gjorde att  
många av hundvärldens olika arrangemang inte 
kunde genomföras det här året heller. Och utan 
aktiviteter blir det inte lika mycket att skriva om. 
Hundsport har en upplaga på 84 000 exemplar. 
Hundsport utkommer även i digital form. Alla 
våra medlemmar som är upp till och med 25 år 
får Hundsport som medlemstidning. Hundsport 
har även två bilagor; Hundsport Jakthund och 
Hundsport Utställning, där våra medlemmar har 
fått chans att välja vilken av de två bilagorna de 
helst vill ha. Den senare bilagan har på grund 
av pandemin inte getts ut under större delen av 

Brukshunden med hundar hundar
Svenska Brukshundklubbens tidning är även alla 
våra medlemmars medlemstidning. Bruks-
hunden utkom med 6 nummer under året. Vi 
har haft ca 4-6 sidor till vårt förfogande där vi 
har kunnat publicera reportage, intervjuer och 
förstås berättat om nyheter som är på gång inom 
Sveriges Hundungdom. Brukshunden har en 
upplaga på ca 52 000 exemplar. 
Årets läge med alla restiktioner har förstås även 
påverkat innehållet på våra sidor i tidningen. 
Och precis som för tidskriften Hundsport har 
det funnits väldigt lite att rapportera om då de 
fl esta av våra arrangemang har ställts in eller inte 
kunnat genomföras. Men de saker som vi har 
kunnat arrangera har vi förstås också belyst i 
tidningen.

Chefredaktör för Brukshunden har under året 
varit Karin Wandrell från Roycontent och 
sammanställande redaktör för Sveriges Hund-
ungdoms sidor har Lotta Treiberg varit.

Medlemstidningar

Central PR

5.
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Broschyrer
Våra broschyrer om olika hundsporter har varit populära 
under fl era år. Broschyrerna är gratis och kan beställas via 
vår webbutik eller genom telefon och mejl. Knappt  2 400 
broschyrer har skickas ut till både enskilda medlemmar som 
till lokalklubbar. Men även andra hundklubbar, de som vi 
lite slarvigt brukar kalla för ”vuxenklubbar” beställer våra 
broschyrer. Under vanliga omständigheter brukar vi även ta 
med och dela ut broschyrer på olika arrangemang, men så 
blev det inte under 2021. Populärast av hundsports-
broschyrerna har den som handlar om agility varit, följd 
av broschyren om rallylydnad, tätt därefter kommer bro-
schyrerna om lydnad, handling och freestyle och heelwork 
to music. Vår informationsbroschyr, som vi brukar kalla 
Välkommen, är också populär att beställa. Detta för att vi 
ska nå nya hundägare som kanske har barn eller ungdomar 
i familjen. Förutom broschyrer om olika hundsporter och 
information om oss har vi ett litet pysselhäfte för de yngsta, 
som också är populär. Alla broschyrer producerades av Lotta 
Treiberg och trycktes av Bomastryck.

Hundborgarmärket
Vårt kära gamla Hundborgarmärke fortsätter att komma ut 
varje år. Nya frågor och nya chanser att erövra vårt me-
tallmärke. Det fi nns planer att även producera en digital 
version av Hundborgarmärkesformuläret, men än så länge 
är det papper som gäller. Under året skickades 476 formulär 
ut. En betydligt lägre siffra än vanligt, men även Hundbor-
garmärket bygger mycket på att det används av lokalklubbar 
vid kursavslutningar med mera, för att inte tala om att den 
används vid olika centrala arrangemang.

Digitala och sociala medier
Hemsidan

Hemsidan besöks fl itigt och under 2021 hade den 138 000 besökare, en ökning med 4,1 procent. Hemsidan hade ca 31 900 besökare 
vilket är en ökning med över 15 procent jämfört med 2020. Antalet sessioner har också ökat med över 10 procent till 45 600 sessioner. 
Varje besökare kikar in på 2,5 sida i snitt och stannar på hemsidan i knappt två minuter. Av de som är inloggade på ett Googlekonto när 
de besöker hemsidan, vet vi att merparten är äldre personer och kvinnor men övriga besökare vet vi inget om vad gäller till exempel ålder 
eller kön. Det vi dock vet är att de fl esta är från Sverige, hela 94 procent och att mer än 77 procent surfar in på hemsidan med mobilen 
och att ca 20 procent surfar från en dator eller padda. 16 procent av besökarna har varit inne på hemsidan tidigare och 84 procent är nya 
besökare. Flest besökare, över 600, var den 23 december och det var samma dag som alla våra medlemmar hade fått ut ett nyhetsmejl 
med en God Julhälsning. Den dagen vi skickade ut ett nyhetsmejl om träningslägret ihop med SBK, hade vi också många besökare, ca 
550 unika besökare. En vanlig dag har vi ca 50 besökare och fl est besök var startsidan/förstasidan, Bli medlem och olika hundsporter där 
agility och bruks lockat fl est. Observera att alla siffror med personuppgifter (ålder, kön, etc) enbart bygger på uppgifterna om de besökare 
som är inloggade med ett Googlekonto och bör läsas med en viss skepsis om vilka våra hemsidebesökare verkligen är. En ny funktion på 
hemsidan är: Vill veta mer om medlemskapet. Den funktionen har 25 intresserade barn och ungdomar använt sig av och fått utskickad 
info om vad ett medlemskap innebär. Webbredaktörer för hemsidan är Linda Widebeck och Meta Lönnberg, kansliet.

Sedan 2014 fi nns Sveriges Hundungdom på instagram och kontot 
har drygt 2000 följare. Kontot sköts till stor del av ledamöterna i 
Ungdomsrådet och två till fyra bilder läggs ut per vecka. Inläggen 
fylls med vardagliga händelser från ledamöterna och på story delas 
information från lokala Hundungdomsklubbar. Instagramkontot 
kan även lånas ut till deltagare under exempelvis landslagstävlingar 
i agility och handling för att följarna ska få se hur det går till under 
tävlingarna. 

InstagramFacebook

Sveriges Hundungdom har en välbesökt Facebooksida! Den 31 
december 2021 var det 2 800 som gillade sidan och exakt lika 
många följare. Över 90 procent av våra Facebookfans är kvinnor 
och 63 procent är i åldersgruppen 18 till 34 år. De fl esta av våra 
gillare kommer från Sveriges stora städer. Nyheten med inlägget 
om att vi öppnat anmälan till träningslägret i september, sågs av 3 
100! Inläggstoppen under året: inbjudan till SM i handling (2 300), 
Nyårsraketen ihop med Upp och hoppa - sund med hund (1 300), 
digital föreläsning med kiropraktor Eva Solstrand (1 300), Summer 
Handling Cup (1 100) och att vi fi ck en ny fodersponsor, Prima-
Dog (1 100).Alla som vill kan kommentera inläggen men det går 
inte att göra egna inlägg för någon utomstående och vi är så glada 
över att alla håller en så fi n och trevlig ton, inga påhopp här inte.
På sidan skriver vi om de aktuella händelser och nyheter som sker i 
organisationen och i år hade vi extra fokus på vad våra lokalklubbar 
erbjöd för aktiviteter med fl era fastnålade inlägg där vi fyllde på med 
hundiga event runt om i landet.

Youtubekanal 
Sedan 2015 har Sveriges Hundungdom ett konto på youtube. Kon-
tot används inte aktivt men på kanalen fi nns 6 fi lmer publicerade 
vars syfte är att marknadsföra Sveriges Hundungdom samt informe-
ra ungdomar om ett antal hundsporter. 
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Utbildning, projekt och andra kul aktiviteter

Den 28 juni samlades tolv glada och vandringssugna ungdomar med sina hundar som tillsammans med kanslipersonalen skulle 
gå en långpromenad runt sjön Trehörningen i Fjällnora, Uppland. Morgonen inleddes med lite lekar och presentation. Sedan 
började vi och våra hundar vandringen, som ibland var lite äventyrlig med bland annat fl ottning över vatten.  Med oss under 
dagen fanns Britta Agardh, projektledare för Upp och Hoppa. Dagen började med lite kyligare väder och dimma, men snart 
bröt solen fram och värmen steg. Vi tog förstås pauser så att badsugna hundar kunde ta sig ett dopp och mattar och hussar fi ck 
tid att fi ka. Efter drygt halva vandringen väntade Seved Andersson från Svenska Brukshundklubben på oss för att berätta och 
visa patrullhundsövningar. Det var spännande och på den avslutande promenaden hade vi fått med oss lite uppgifter som vi och 
hundarna skulle lösa. Promenaden avslutades med korvgrillning vid strandkanten och en föreläsning med representanter från 
Naturskyddsföreningen. Därefter fi ck alla testa sina artkunskaper i Naturfalken. Meta Lönnberg från kansliet visade och tipsa-
de om första hjälpen för hund, för saker kan ju hända när man vistas i naturen. Efter en poängjakt var det bara att plocka ihop 
skräp och packning och ta farväl av varandra och en väl spenderad dag.

HundungdomsmarschenHundungdomsmarschen

Föreläsningar
En (enda?) bra sak som Covid-pandemin fört med sig är att 
möjligheten till att använda digitala plattformar för möten blev 
vardagsmat. Här är exempel på tre populära digitala möten: 

Den 4 november var det digital föreläsning med kiroprak-
tor Eva Solstrand. Föreläsningen handlade om störningar i 
hundens rörelseorgan (ben och rygg) och hur detta kan före-
byggas. Det var 83 anmälda deltagare plus kanslipersonalen.

Den 1 juni höll djursjukvårdare Carol Ringström en digital 
föreläsning om bland annat första hjälpen till hund och. Det 
var 44 anmälda.

Under två datum i januari, den 19 och 26, hade vi en digital 
föreningsutbildning. Den 19 januari var det om Förening-
ens “lagar” och styrelsens uppdrag. Fyra stycken deltog. Den 
26 januari  var det Valberedningens arbete och årsmöte som 
avhandlades, här var det 13 som deltog.

Träningsläger
Tillsammans med SBK bjöd vi in våra medlemmarpå 
Åkerby Herrgård utanför Nora den 17–19 september.
Träningshelgen är ett praktiskt exempel på ett samar-
betsprojekt som vi och Svenska Brukshundklubben 
har. Hälften av deltagarna är Hundungdomar och 
högst 25 år, andra hälften är SBKs medlemmar och är 
26 år eller äldre. Deltagarna får välja vilken gren de vill 
träna i, så detta är inget prova-på-läger. 
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Handlingkommittén
Kommittén har under 2020 bestått av Lotten Rönquist (ordförande), Märta Brandts (vice ordförande), Ida 
Milton, Lovisa Wanhatalo, Patricia Eriksson, Gabrielle Hjorth och Cindy Pettersson. Adjungerad från kansliet 
och kommitténs sekreterare har Linda Widebeck varit. Vi har haft digitala en gång i månaden (uppehåll i juni och 
juli) och regelbunden mejlkontakt samt kontinuerlig dialog i kommitténs Facebookgrupp.

Summer Handling Cup
Till följd av pandemin och bristen på tävlingstillfällen för ung-
domarna under det första halvåret bestämde sig kommittén 
för att arrangera en heldag med handlingtävlingar. 
Den 24 juli på Österbybruks IP gick således Summer Hand-
ling Cup av stapeln. Denna dag fanns det tävlingar i alla 
åldersklasser; minior-, junior I-, junior II- och senior handling. 
Vinnaren från varje klass mötte sedan varandra i ett Supreme 
BEST IN  SHOW. I Supreme BEST IN  SHOW tilldelades 
alla handlers en “jokerhund” som de hade ett par minuter på 
sig att lära känna innan finalen inleddes. De fick sedan en helt 
ny genomgång med individuell bedömning och även en ny 
kritik. Domare den här dagen var Sara Nordin.

Handlingkommitténs aktiviteter
2021 var återigen ett märkligt år och alla aktiviteter som vi planerat att genomföra i vår verksamhetsplan ställdes in på grund av  
pandemin. I ett försök att engagera våra handlingungdomar har vi försökt att hålla digitala evenemang och aktiviteter.

Resultat Summer Handling Cup

Minior 6-9 år
 

         1. Joline Lund
         2. Tora Bowenius 
         3. Tyra Jerresand

Junior 10-13 år 

         1. Nora Edvinsson
         2. Alice Eriksson Lindgren
         3. Wera Grandin
         4. Wiliam Penttinen
         5. (Reserv) Freja Sundin

Junior 14-17 år
 

          1. Nellie Podlinski 
          2. Lisa Eriksson
          3. Himla Mondée
          4. Ella Linnås

Senior 18-25 år

           1. Maja Knuttson 
           2. Sophia Bartholomew
           3. Yrla Byström
           4. Miranda Pettersson

Supreme Best in show, final

           1. Nora Edvinsson 
           2. Maja Knutsson
           3. Nellie Podlinski 
           4. Joline Lund 



9.

På grund av Coronapandemin och hårda restriktioner när det gällde resande och större folksamlingar var internationell repre-
sentation inte möjligt under större delen av året då utställningar ställdes in och det rådde stor osäkerhet. Sverige hade därmed 
inga representanter till World Dog Show (WDS), Crufts i Storbritannien samt European Dog Show (EDS). 
Men, en tävling som genomfördes var de nordiska mästerskapen i Junior Handling som i år arrangerades i Herning, Danmark 
den 13 november. Sverige representerades av Ia Cannerheim, Märtha Hammarlund, Mika Sjaunja, Sofia Andersson tillsammans 
med två landslagscoacher som var Linda Widebeck och Pernilla Lindström. Laget placerade sig på en hedrande tredjeplats och i 
den individuella tävlingen hamnade Mika i topp tio och Ia i topp fem. Utbyteshund var gammel-dansk hönsehund. 

Svensk representation i den internationella juniorhandlingringen

Landslagsuttagning
Detta år gick landslagsuttagningen av stapeln i Sandviken, i 
samband med SKKs utställning i Högbo. Dömde gjorde 
Linnea Sandberg, Ulrika Ohlsson samt Joakim Olsson. 
Landslaget 2021 kom att bestå av Ia Cannerheim, Märtha 
Hammarlund, Mika Sjaunja och Sofia Andersson. Två coacher 
utsågs också av kommittén: Linda Widebeck och Pernilla 
Lindström.

Teambuilding
Årets teambuilding var i Tubbared hemma hos Cannstaff  där 
såväl träningshall och sovplatser fanns för landslaget. 
Pernilla Lindström, en av coacherna, höll i två dagars träning 
den 6-7 november. Hela laget deltog. Under helgen fick lands-
laget genomföra en hel del teori och samarbetsövningar och 
allra mest uppskattat var det praktiska träningen med många 
olika hundraser. Pernilla hade med hjälp av föräldrar och 
kontakter fått tag i samtliga raser som landslaget hade önskat 
inför NM. 

Svenska mästerskapen i Handling
Då Stockholm Hundmässa ställts in beslutade kommittén att 
arrangera en egen SM-tävling i juniorhandling och det blev en 
historisk tävlingsdag på flera sätt. Eftersom kommittén själva 
fick bestämma premisserna bjöd man även in till tävling i 
minior och senior handling. Detta blev alltså första gången det 
arrangerades SM-tävlingar i minior och senior handling. Det 
var även första gången som det arrangerades ett “öppet” SM 
där deltagarna inte behövde kvala in på förhand utan anmälan 
var öppen för alla som ville. SM i handling den 11 december i 
Munkedal fick 25 anmälda totalt. Det var 4 miniorer, 14 juni-
orer och 7 seniorer. Tävlingen hölls den 11 december i Govik 
Hundakademis lokaler i Munkedal. Seden trogen tilldelades 
naturligtvis dagens fyra bästa junior handlers jokerhundar. 
I år var det tyska schäferhundar, en värdig utmaning för de 
juniorhandlers som tagit sig till topp fyra. Domare var Marcus 
Gisslén.

Aktiviteter på facebook-sidan Handling Sverige
I ett försök att engagera juniorhandlingungdomarna har vi i 
kommittén försökt att ladda upp lite gamla bilder och låtit de 
som följer sidan gissa vilka som är med på bilden och vid vilka 
tävlingar de är tagna. Det har varit ett kul sätt att engagera så-
väl nuvarande tävlande som föredetta juniorhandlers som helt 
plötsligt får se sina egna bilder.

Quizkväll
Den 19 maj arrangerade kommittén en digital quizkväll för 
handlingungdomar. Även om deltagarantalet var lägre än 
tidigare quizkvällar så var det ett uppskattat initiativ och de 
ungdomar som deltog var nöjda med kvällen.

Mini-intervjuer
Under 2021 ordnade handling kommittén mini intervjuer med 
personer som antingen är aktivt tävlande eller har tävlat inom 
sporten. Detta för att uppmärksamma juniorhandling som 
sport på sociala medier men också för att skapa intresse för 
nya inom sporten. Under 2021 intervjuades 22 handlers om 
deras intresse för hund, junior handling och framtida ambi-
tioner. Detta initiativ verkar ha varit uppskattat av både aktivt 
tävlande men också av övriga följare på sociala medier.
Kommittén hoppas fortsätta med dessa intervjuer under 2022. 

Minior
1. Joline Lund
2. Tora Bowenius 
3. Vera Govik
4. Ellienor Almgren

Junior
1. Nora Edvinsson
2. Ia Cannerheim
3.	 Sofia	Andersson
4. Emme Angelin 

Senior
1. Emma Hedenskog  
2. Stina Frankesjö 
3. Sophia Bartholomew
4. Julia Håkansson

Påsktävling - gå fram och tillbaka med din hund
Vid påsk försökte kommittén entusiasmera handlingungdomar 
för att träna med sina hundar. Detta skedde genom en tävling 
på Handling Sveriges instagramsida där ungdomarna utmana-
des att visa upp sitt bästa fram och tillbaka försök. Det kom 
in två bidrag som båda belönades med fina priser från våra 
sponsorer.



Officiella tävlingar
Arrangerade av Sveriges Hundungdoms klubbar. Alla uppgifter är hämtade ur SKK:s databas (tävlingsregistret), förutom 
freestyle- och heelwork to musictävlingar som är hämtade från Hundaktiv. 

Agilitytävlingar (individuella klasser)
(18 tävlingar arrangerade av 5 klubbar)

Piteå 7
Hässleholm 6

Rönne 3
Karlshamn 1
Sölvesborg 1

Freestyletävlingar 
(7 tävlingar arrangerades av 1 klubb)

Linköping 7

Heelwork to music tävlingar 
(7 tävlingar arrangerades av 1 klubb)

Linköping 7

Lydnadstävlingar 
(3 tävlingar arrangerade av 2 klubbar)

Boden 2
Sölvesborg 1 

Rallylydnadstävlingar 
(8 tävlingar arrangerade av 3 klubbar)

Skellefteå 4
Linköping 2
Uppsala 2

EkonomiEkonomi
Sveriges Hundungdom har under 2021 kunnat erbjuda kostnadsfria aktiviteter, utbildningar, kurser samt bidrag till lokal verk-
samhet. Detta är resultatet av överskott från organisationsbidraget 2020, organisationsbidrag 2021, projektbidrag från Stiftelsen 
Konung Gustaf  V:s 90-årsfond, sponsorer och medlemsavgifter. Sveriges Hundungdom erbjöd aktiva lokalklubbar bland annat 
direktbidrag (verksamhetsbidrag), sommarbidrag för hållna aktiviteter under sommaren 2021 och kostnadsfri klubbförsäk-
ring. De ekonomiska medel som var avsatt för Rikslägret (som dessvärre blev inställt), fi ck ställas om till att gå som bidrag till 
lokalklubbar som lokalt anordnade aktiviteter under sommaren. Klubbförsäkringen som lokalklubbarna tidigare år själva betalt 
för, erbjöd Sveriges Hundungdom helt kostnadsfritt under 2021. Projektbidraget från Stiftelsen Konung Gustaf  V:s 90-årsfond 
fördelades på projektet ”UNG ledare!”. En utbildning som hölls digitalt under 10 veckor hösten 2021. Deltagarna fi ck genom-
gå utbildningen helt kostnadsfritt. Även andra centralt anordnade aktiviteter, fysiska som digitala kunde hållas helt eller delvis 
kostnadsfria. 
Trots att årets aktiviteter påverkades av restriktioner kunde många planerade aktiviteter hållas och ändå resulterade detta i ett 
överskott från organisationsbidraget. Liksom 2020 gavs möjligheten att överföra överskott ur organisationsbidraget till näst-
kommande verksamhetsår, 2022. Totalt överfördes ett överskott från organisationsbidraget (2021) om 69 218,76 kr till verk-
samhetsår 2022. Precis som tidigare år har arbetssätt och rutiner förändrats och utvecklats för att effektivisera och strukturera 
arbetet kring ekonomin på kansliet med fortsatt samarbete mellan koordinator och skattmästare. Efter en omorganisation på 
kansliet under hösten 2021, fi nns nu tjänsten ekonomiassistent inte längre kvar, utan har ersatts med tjänsten koordinator (med 
inriktning på ekonomi). Slutligen kan året sammanfattas med att den ekonomiska prognosen för 2022 är god. 10.
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Äntligen kunde vi ha ett fysiskt årsmöte igen. Restriktionerna 
lättade lite under sommaren och första delen av hösten. På 
Scandic Hotel i Upplands Väsby samlades 23 delegater tillsam-
mans med Ungdomsrådet, kanslipersonal och inbjudna gäster. 
Till ordförande valdes Fredrik Bruno och vid sin sida som vice 
ordförande fungerade Märta Brandts. Mötet präglades av gott 
humör och diskussionslystna delegater. Ungdomsrådet ville 
gärna ha delegaternas åsikter när det gällde tävlingsavgiften på 
Ungdoms SM. Olika förslag diskuterades som en höjning av 
taket för avgiften men också att avgiften skulle vara olika bero-
ende på tävlingsgren. Till slut röstades det om två förslag och 
där blev det en höjning av maxavgiften för individuell start till 
220 kronor och för lagstarter 460 kronor. 

Maskotnålen 2021, den 63:e nålen gick till: Anna 
Höök från Stockholms Hundungdom: 
Årets Maskotnålsmottagare har under många år varit aktiv 
med sina hundar och engagerad i föreningslivet. Hon har 
haft flera styrelseposter både i sin lokalklubb och på di-
striktsnivå. När klubben aktivitetsnivå har dalat har hon alltid 
kommit med glada tillrop och spritt en glädje till sina övriga 
styrelsekollegor och tillsammans med dem skapat en härlig 
känsla för såväl kursdeltagare som andra aktiva och med 
det lyckats vända klubben. Hon har ett fantastiskt driv och 
ställer alltid upp för sin klubb genom att vara en mångsidig 
instruktör och medplanerare vid ett gemensamt anordnat 
Ungdoms-SM. Hon är en kreativ och lösningsorienterad 
ledare som inspirerat många. Maskotnål nr 63 går till Anna 
Höök, kassör i Stockholms Hundungdom, ledamot i Östra 
Svealands distrikt nu också suppleant i Ungdomsrådet.

Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (SKK/UK) och deltar på 
kommitténs möten. UK har det övergripande ansvaret för SKKs centrala utbildningar och då framför allt den pedagogiska 
biten. Som adjungerad bevakar Meta frågor som berör Sveriges Hundungdom och informerar UK om aktuella frågor som 
främst handlar om utbildning.
Under året har Meta ingått i en arbetsgrupp tillsammans med representanter från SBK och Studiefrämjandet, som ska ta fram 
en digital utbildning utifrån värdegrunden som antogs på 2019 års Kennelfullmäktige. Den ska förhoppningsvis vara klar för 
lansering under 2022.

Maskotnålen 2019 kunde inte hämtas av mottagaren på det 
årets Representantskapsmöte. Men den här kvällen var Helen 
Berggren på plats och fick sin Maskotnål nummer 60. 
Här följer motiveringen: 
Helens engagemang har bidragit till ett enormt lyft inom 
handlingkommittén men även handlingsporten i sig. Genom 
att vidareutveckla sitt tidiga engagemang som tävlande och 
föra det vidare inom kommittén har hon breddat kommitténs 
verksamhet genom nytänkande och med en oerhörd drivkraft. 
Genom hennes trygga ledarskap och stora kunskaper har hon 
även skapat ett enormt förtroende bland såväl tävlande som 
föräldrar, som åskådare och arrangörer. Förutom hennes enor-
ma insats inom det organisatoriska i kommittén har hon även 
varit coach för det Svenska landslaget inom Junior handling 
och hjälpt landslaget nå diverse medaljer och priser.

Endast en motion fanns att behandlas, den var från Skellefteå 
Hundungdom som ville att Representantskapsmötet alltid 
skulle vara i Stockholmstrakten. Efter en noggrannare titt i 
våra stadgar kunde mötet konstatera att den frågan ägs av 
Ungdomsrådet. Mötet fick välkomna avbrott i form av före-
läsningar om hundsporten hoopers och information från våra 
samarbetsparteners Agria Djurförsäkringar, PrimaDog och 
Studiefrämjandet. Lördagen avslutades med lekfulla upptåg 
innan vi kunde samlas till en festlig middag i hotellmatsalen. 
Ungdomsrådet hade valt huvudbonader som tema för midda-
gen. Under middagen avslöjades också vem/vilka som skulle 
få motta årets Maskotnål. Under söndagens möte skulle ett 
nytt Ungdomsråd väljas och mötet följde i stort sett valbered-
ningens förslag.

Representantskapsmöte 

Maskotnålsmottagare

Anna Höök Helen Berggren
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Medlems- och klubbutveckling
Medlems- och klubbstatistik

År Antal medlemmar Aktiva klubbar
2016       6476   40
2017       6232   42
2018       6108   45
2019       6016   45
2020            6275   43
2021       6287   38

Tio i topp – klubbar med 
flest medlemmar

Klubb  2021    2020     2019     
Göteborg 571     534       596     
Stockholm 502     495       480
Uppsala  323     326       335
Linköping 392     259       267 
Örebro  305            137         114
Lund  296     276       205
Skarpnäck 252     256       229
Norra Älvsborg 246     315    (ny klubb 2019)
Gävle  244     279       318             Nystartad klubb

Gotlands Hundungdom

Nya samarbetsavtal
Efter det att motionen om Ungdoms-
medlemskapet fått bifall 2019 av Svenska 
Kennelklubbens Kennelfullmäktige fortsatte 
vi att under 2021 teckna samarbetsavtal med 
special- och rasklubbar för de medlemmar 
som är mellan 6–25 år. Från och med 
januari 2021 fick alla våra medlemmar 
mellan 6-25 år chans att bli medlemmar i en 
av SKKs länsklubbar. Tidigare gällde detta 
för dem som var högst 18 år gamla. Nu är 
det 6-25 år som gäller för alla SKKs läns-, 
special-, verksamhets- och rasklubbar. På 
vår hemsida finns alla SKK klubbar som vi 
har avtal med och som därmed erbjuder sina 
ungdomsmedlemmar medlemskap i Sveriges 
Hundungdom. 

Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar
i.u = ingen uppgift finns

Specialklubbar   2021 2020 2019 
Svenska Brukshundklubben  3985      4103 3909  
Svenska Spaniel och Retrieverklubben   145        161   182    
Svenska Agilityklubben     145        139   146    
Svenska Pudelklubben      97          72    78
Golden Retrieverklubben     52    52 
Svenska Shetland Sheepdogklubben    51    37    48 
Svenska Terrierklubben     43    30    33
Dvärgschnauzerringen      36    34    42 
Bichon Bolognese & Havanais     27    i.u    i.u
Fransk bulldogklubb      25          i.u    i.u
 

Golden retrievervalpen Nässla och matte Linnea, 
som har möjlighet till tre medlemskap för en 
nedlemsavgift.
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Distrikt och klubbar 2021
Förändringar i jämförelse med förra året är skrivna i kursiv stil. 

Övre Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå
Vilande klubbar: Gällivare, Jokkmokk, Lycksele, Nordmaling, Åbyn-Byske, Åsele, Älvsbyn

Mellannorrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: -
Vilande klubbar: Kramfors, Sollefteå, Timrå, Örnsköldsvik, Östersund

Gävle-Dala (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Gävle, Siljans 
Vilande klubbar: Avesta, Bollnäs, Falun, Ljusdal, Nedansiljan, Sandviken, Skutskär, Västerdalarna

Östra Svealand (aktivt distrikt)
Aktiva klubbar: Gotland, Lidingö, Mälarö, Nacka, Skarpnäck, Stockholm, Uppsala, Österåker, Östhammar
Vilande klubbar: Botkyrka, Bro-Håbo, Enköping, Haninge, Huddinge, Klinteortens, Knivsta, Sigtuna, Solna-
Sundbyberg, Tyresö, Roslagen, Täby, Vällingby, Visby, Väsby, Värmdö

Snärke (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Örebro
Vilande klubb: Nyköping

Östergötland (ej bildat distrikt)
Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping
Vilande klubb: Valdemarsvik

Västmanland (ej bildat distrikt)
Aktiva klubbar: Fagersta, Köping, Västerås, Nora/Lindesberg
Vilande klubb: -

Skaraborg (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: -
Vilande klubbar: Götene, Hjo, Skövde-Tidaholm, Tomten

Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Sävsjö, Njudung
Vilande klubbar: Helgesbo, Jönköping, Nybro, Saxnäs, Växjö

Värmland-Dalsland (vilande distrikt)
Aktiv klubb: -
Vilande klubbar: Eds, Forshaga, Färgelanda, Grums, Kil, Kristinehamn, Sunne, Torsby, Karlstad
Västra (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Göteborg, Halmstad, Norra Älvsborg
Vilande klubbar: Kallebäck, Kungälv, Laholm, Oskarström, Plönninge, Sjuhärad, Stenungsund, Strömstad

Skåne-Blekinge (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Hässleholm, Karlshamn, Lomma, Lund, Rönne, Sölvesborg, Ängelholm
Vilande klubbar: Burlöv, Eslöv, Göinge-Broby, Höör, Karlskrona, Malmö, Olofström, Oxie, Ronneby, Råådalen, Rödeby, 
Söderåsen, Tollarp, Hörby
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Lokalklubbarnas verksamhet
Sammanställningen bygger på svaren från dessa klubbar:

Underlaget till lokalklubbarnas verksamhet vi hämtat från den Klubbenkät som skickas ut till klubbarna i början av varje 
verksamhetsår. 30 klubbar besvarade enkäten av de 38 klubbar som vi räknade som aktiva under 2021.

Norrköping 
Piteå
Rönne 
Siljan  
Skellefteå
Stockholm
Sölvesborg
Umeå

Boden 
Gotland  
Gävle  
Göteborg  
Halmstad  
Hässleholm 
Karlshamn
Köping 

Lidingö
Linköping  
Lomma 
Luleå
Lund
Mälarö
Nacka 
Norra Älvsborg

Uppsala
Västerås
Ängelholm
Örebro
Österåker
Östhammar

Samarbete inom klubben
Glädjande nog har 28 klubbar svarat att samarbetet fungerar på 
klubben fungerar bra. Två klubbar har svarat att de har problem. 
Deras kommentarer om vad som inte har fungerat så bra är lik-
nande. För en klubb är de flesta i styrelsen nya på sina poster och 
de har lite problem med samarbetet på grund av det. Den andra 
klubben har också svårt att få till strukturen i föreningsjobbet. På 
frågan om hur klubben fungerar när det gäller funktionärer är det 
däremot flera som har problem: svårt att hitta funktionärer och 
att motivera dem att ta någon del av klubbens arbete. Det kan 
gälla både kurser, aktiviteter och tävlingar. En klubb skriver att de 
har svårt att få funktionärer till sina tävlingar, men då de flesta vill 
tävla måste de hjälpa till. Och det har fungerat bra att ställa det 
kravet. 

Styrelseutbildning för klubbfunktionärer
Vi arbetar hårt för att få styrelserna att utbilda sig i föreningstek-
nik, vi tror att det är nyckeln till framgång för vår verksamhet. 
Drygt hälften av klubbarna har också utbildat sina funktionärer., 
18 klubbar mot 12 som inte har gjort det.et även våra centrala 
utbildningar visar. Flertalet klubbar känner behov av styrelseut-
bildning.  
  
Kontakt mellan Hundungdomsklubbar
Bara fem klubbar har haft kontakt och samarbete med en annan 
Hundungdomsklubb. Vilket är synd, säkert skulle klubbarna vinna 
mycket på att ha mer kontakt och kanske samarbeta när det gäller 
tävlingar och utbildning. 

Hur klubbarna bor
19 klubbar delar en lokal med en Brukshundklubb. 9 klubbar hyr 
en egen lokal eller delar med någon annan klubb eller förening. 
Två av dessa delar lokaler med lokal Kennelklubb.

Egen agilitybana och träningsmarker
Nära hälften av klubbarna äger en egen agilitybana. Men de som 
inte är ägare till egna hinder har de alla tillgång till en agilitybana. 
Det gäller även träningsplaner och marker som behövs för hund-
träningen på klubben, 100 procent har besvarat frågan med ja.

Hyra för sina lokaler och marker
Antalet klubbar som får betala hyra (eller liknande) var 11 stycken. 
Storleken på hyran varierar stort och summan per år är mellan 900 
kronor till drygt 240 000. 
19 klubbar betalar ingen hyra för sin lokal eller för marken.

Samarbete med Brukshundklubben
24 klubbar har ett samarbete med ”sin” Brukshundklubb. För de 
sex som inte har något samarbete beror det på lite olika saker. För 
några beror det på att man finns på olika håll på orten. För andra 
att det aldrig har funnits något behov. Men för de som har kontakt 
med BK är det alltifrån att man delar plats och träningsplaner, 
till att man samarbetar om kurser och utbildningar. Tolv klubbar 
har även samarbetat vid olika tävlingar. Fem klubbar har också 
representanter i varandras styrelser. Många hjälper varandra också 
genom att hänvisa nya medlemmar till varandras aktiviteter. Tre 
klubbar skriver att de har problem med samarbetet, de vill dock 
inte ha central hjälp för att lösa dessa problem. Att ha ett skrift-
ligt avtal emellan sig kan vara till stor hjälp, det har tolv klubbar 
upprättat.

Samarbete med Svenska Kennelklubben
Det är förvånande att väldigt få klubbar har ett samarbete med 
någon klubb inom Svenska Kennelklubben - alltså förutom BK. 
Men endast fyra klubbar har besvarat frågan med ett ja. För de 
fyra är kontakten antingen med en länsklubb eller med en lokal 
Kennelklubb och någon med Svenska Agilityklubben. 

Kontakt och samarbete med Studiefrämjandet
17 klubbar har kontakt med Studiefrämjandet. Medan några har 
mycket kontakt och tar hjälp av Studiefrämjandet i många olika 
frågor, är kontakten mer sporadisk för andra. För de som inte har 
kontakt varierar skälen till allt ifrån okunskap till att man upplever 
att det är krångligt och tar tid. En klubb anser att Studiefrämjandet 
bedriver konkurrerande ungdomsverksamhet. För de som samar-
betar är det av det här slaget: 

Tar del av kurser och utbildningar – 10 klubbar
Kurser och träffar som studiecirklar – 13 klubbar

Rapporterar alla sina aktiviteter – 11 klubbar
Får bidrag – 7 klubbar

Kan låna Sfr:s lokaler – 5 klubbar
Får hjälp med utskick – 6 klubbar 

Samarbete när det gäller PR – 5 klubbar
Deltar på varandras årsmöten – 1 klubb

Bidrag till litteratur – 1 klubb



15.

Ledare och instruktörer
För att klubben överhuvudtaget ska kunna anordna aktiviteter, kurser, utbildningar och läger är att man har tillgång till duk-
tiga, entusiastiska instruktörer och ledare. Att en klubb har brist på instruktörer brukar vara en tydlig signal om att klubben 
”inte mår så bra”. Det som gäller för just Hundungdomsklubbar är att hela tiden utbilda nya instruktörer och ledare, om-
sättningen i våra klubbar är stor; ungdomar blir snabbt vuxna! På frågan om klubbarna har ledare/instruktörer har 27 av 30 
svarat ja, medan 3 klubbar har svarat nej, alltså inga instruktörer alls. Men 22 klubbar vill gärna ha flera instruktörer/ledare.

Den här typen av ledare/instruktörer har man haft:

Agilityinstruktörer (21 klubbar)
Hässleholm har inte angett antal agilityinstruktörer, bara att 
man har det.
1 st – 11 klubbar: Uppsala, Stockholm, Gotland, Norra 
Älvsborg, Lund, Gävle och Ängelholm 
2 st – 7 klubbar: Österåker, Nacka, Lomma, Sölvesborg, 
Köping, Rönne och Boden 
3 st – 3 klubbar: Halmstad, Norrköping och Piteå
4 st - 2 klubbar: Linköping och Göteborg
7 st - 2 klubbar: Karlshamn och Hässleholm

Ungdoms-/SBK-instruktörer (9 klubbar)
1 st – 3 klubbar: Ängelholm, Boden och Skellefteå
2 st – 5 klubbar: Stockholm, Gotland, Norrköping, Norra 
Älvsborg och Rönne
3 st – 1 klubb: Karlshamn

Rallylydnadsinstruktörer (8 klubbar) 
1 st – 5 klubbar: Österåker, Stockholm, Skellefteå, Mälarö 
och Ängelholm 
2 st – 1 klubb: Linköping 
3 st – 1 klubb: Piteå
Ej angett antal – Östhammar

Annan typ av ledare/instruktör 6 klubbar
Upp och hoppa – Stockholm och Umeå
Hoopers – Linköping, Umeå och Norra Älvsborg
Valpinstruktör & allmänlydnadsinstruktör – Uppsala
Tävlingsledare agility – Halmstad
Avtalsinstruktör – Umeå
Handlinginstruktör – Hässleholm

Ledare utan formell utbildning (17 klubbar)
2 st – 3 klubbar: Karlshamn, Köping och Gotland
3 st – 5 klubbar: Österåker, Nacka, Västerås, Rönne och 
Gävle
4 st – 1 klubb: Ängelholm 
5 st – 4 klubb: Skellefteå, Boden, Lund och Siljans
6 st – 1 klubb: Lomma
7 st – 2 klubbar: Göteborg och Uppsala
8 st – 1 klubb: Stockholm

Nose workinstruktör (8 klubbar)
1 st – 3 klubbar: Österåker, Halmstad och Uppsala
2 st – 2 klubbar: Linköping och Göteborg, Stockholm, 
Köping och Norra Älvsborg

Freestyle- heelwork to musicinstruktörer 
(4 klubbar)
1 st – 2 klubbar: Skellefteå, Gotland 
2 st - 2 klubbar: Stockholm och Linköping

Klubbledare (3 klubbar)
3 st – 2 klubbar: Nacka och Karlahamn
8 st – 1 klubb: Stockholm

Instruktörer man önskar 
inför framtiden

Allra mest vill klubbarna ha agilityinstruktörer. 
Alla	30	klubbar	vill	gärna	utbilda	flera	
medlemmar till just agilityinstruktörer, A1 
och/eller A2. 
På andra plats på klubbarnas önskelista ham-
nar instruktörer i rallylydnad och tätt därefter 
önskas allmänlydnadsinstruktörer, men även 
lydnadsinstruktörer efterfrågas. 



Agility – 16 klubbar
Prova på/aktivering – 11 klubbar 

Allmän/vardagslydnad – 7 klubbar
Rallylydnad – 6 klubbar

Valp/unghund – 6 klubbar
Nosework – 4 klubbar

Lydnad – 4 klubbar
Freestyle – 3 klubbar

Heelwork to music – 2 klubb
Juniorkurs (för barn under 11 år) – 1 klubbar

Handling – 1 klubb
Bruks – 1 klubb

Viltspår - 1 klubb
Hoopers - 1 klubb

Klubbaktiviteter
Året 2021 var ju inte heller det något vanligt år, men trots pandemi och olika begränsningar har många av våra klubbar ändå 
försökt hålla igång sin verksamhet. Man har anordnat både kurser och träffar med de begränsningar som har gällt. 19 av 
klubbarna har haft kurser medan 11 av klubbarna har inte haft någon kursverksamhet.

Träningsträffar
De allra flesta klubbar anordnar också träningstillfällen för sina medlemmar, 26 klubbar erbjöd detta. Men allting man gör 
tillsammans på klubben behöver ju inte vara kurser och träffar.  Det här har klubbarna också hittat på för sina medlemmar:

Prova på dag 
Städ- och fixardagar 
Promenader 
Trivsel och pyssel 
Föredrag 
Fester 
Läger 

Grillkvällar 
Hundens dag 
Studiebesök 
Sund med hund
Medlemsdag
Jultävlingar
40 års jubileum

Tävlingar
Även om restriktionerna lättade något under 2021 – åtminstone under sommaren – var det ovanligt lite tävlingsverksamhet. 
Förmodligen för att det var så svårt att planera någonting som eventuellt skulle tvingas ställas in. Men några klubbar har ändå 
lyckats få ihop lite tävlingsverksamhet. 9 klubbar har haft inofficiella tävlingar och lika många har anordnat officiella tävlingar 

Rallylydnad (5 klubbar ca 13 tävlingar)
Linköping, Uppsala, Skellefteå, Boden och Piteå  

Agility (5 klubbar 7 tävlingar)
Hässleholm, Sölvesborg, Karlshamn, Rönne och Piteå  

Lydnad (2 klubbar 4 tävlingar)
Sölvesborg och Boden

Freestyle (1 klubb 8 tävlingar)
Linköping  

Heelwork to music (1 klubbar 8 tävlingar)
Linköping 

Varför har man inte haft några tävlingar på klubben? Här kommer skälen:
Corona - 15 klubbar      Klubben är nystartad - 1 klubb
Brist på kunskap - 7 klubbar    Finns inget intresse - 1 klubb
Brist på funktionärer - 7 klubbar
Brist på material - 7 klubbar
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Klubbarnas ekonomi och marknadsföring
Alla utom en klubb svarar att man inte har problem med ekonomin. Hälften av klubbarna, 15 stycken, har sökt LOK-stöd. 
Andra bidrag klubbarna kan få kommer från Studiefrämjandet och kommunen. Men även Östra Svealands distriktet kan hjäl-
pa klubbarna inom distriktet med ekonomisk hjälp. Någon klubb har fått bidrag från företag för t ex staketbyggnad.

Pr, medlemsvärvning och medlemsvård
Trots olika restriktioner har sex klubbar haft uppvisningar: 
Stockholm har varit på Tassevent på Hundstallet. Skellefteå 
har invigt sin nya hall. Östhammar har deltagit i Husdjurs-
dag på Granngården. Sölvesborg och Karlshamn har haft 
uppvisningar på ridklubbar och Örebro deltog i Örebro BKs 
Öppet Hus-dag.  

Pr-material klubben har tillgång till:
Facebook och övriga sociala medier – 29 klubbar
Hemsida – 24 klubbar
Kläder – 17 klubbar
Broschyrer/foldrar/flyers	– 9 klubbar
Dekaler, märken mm – 2 klubbar
Visitkort – 1 klubb

Sociala medier – 26 klubbar
Roliga aktiviteter – 22 klubbar
Genom redan aktiva medlemmar – 19 klubbar
Attraktiva kurser – 13 klubbar
Genom brukshundklubben – 12 klubbar
Gratis prova på dagar – 11 klubbar
Lappar i skolor/affärer – 8 klubbar
Öppet hus – 6 klubbar
På hundtävlingar – 5 klubbar
Uppvisningar – 3 klubbar
Annonser – 3 klubbar
Besök på skolor – 1 klubbar
Medlemsmöten & mejlutskick – 1 klubb
Synas i kommunens utbud – 1 klubb

Hur central information når klubbarna
Från kanslihåll satsar vi en hel del resurser på att kommunicera och informera våra klubbar. Klubbarna fick ange i priorite-
ringsordning hur de når/nås av central information. Såhär ser resultatet ut från de klubbar som har besvarat frågan:

Hur försöker klubben få nya medlemmar? Här 
följer listan på bästa värvningsförsöken:

I första hand

Förbundsnytt – 15 klubbar
Hemsidan – 7 klubbar
Facebook – 5 klubbar
Instagram  – 2 klubbar

I andra hand

Hemsidan – 8 klubbar
Facebook – 8 klubbar
Förbundsnytt – 5 klubbar
Instagram – 4 klubbar
Brukshunden – 4 klubbar
Hundsport – 1 klubb

I tredje hand

Instagram – 9 klubbar
Facebook – 7 klubbar
Hemsidan – 5 klubbar
Hundsport – 3 klubbar
Förbundsnytt – 4 klubbar
Brukshunden – 1 klubb

Vad är det som avgör om klubben ska skicka en 
medlem på kurs eller utbildning? 

Givetvis förutsätts det att medlemmen själv vill gå och är 
motiverad. Men finns det andra saker som spelar in också? 
Även här kunde klubbarna svara i prioriteringsordning:

I första hand:
Var kursen/utbildningen är någonstans – 19 klubbar

Kostnaden för kursen/utbildningen – 3 klubbar
Längden på utbildningen och tidpunkten – 1 klubbar

Annan anledning – 5 klubbar 

Spelar kursens/utbildningens arrangör 
någon roll?

Arrangören spelar ingen roll – 20 klubbar
Ideell klubb inom SKK-organisationen – 7 klubbar 

Privat aktör – 1 klubb

I fjärde och femte hand

I fjärde hand är det nästan jämnt skägg mellan 
Hundsport, Instagram och hemsidan. I femte 
hand är det Hundsport som ”vinner”. 



• Genom att ha verksamheten ute och att hålla avstånd.
• Färre deltagare och färre möten. 

• Inte så mycket aktiviteter och därmed inte så mycket intäkter.
• Styrelsemöten via zoom.

• Svårt att träffa nya medlemmar och att anordna saker. Vi har mejlat alla medlemmar och bett 
om önskemål.

• Då man inte har kunnat planera saker har vi på ett vis kommit av oss 
• Vi har försökt anpassa oss efter restriktionerna, men svårt då de ändrats hela tiden.

• Kurser och aktiviteter som fick ställas in gjorde att vi förlorade intäkter. 
• Vi är aktiva på sociala medier med frågesport och olika tävlingar.

• Vi har haft tävlingar enligt restriktionsreglerna.

Såhär har Coronapandemin påverkat klubbarna under 2020

Kursverksamheten – 26 klubbar
Medlemsrekryteringen – 26 klubbar
Tävlingsverksamheten – 22 klubbar
Styrelsens arbete – 20 klubbar
Klubbens ekonomi – 14 klubbar 

Vi frågade också hur klubbarna har påverkats och hur de har försökt lösa det. 
Man slås av hur kreativa klubbarna ändå är och här följer ett axplock av lösningar och kommentarer:

• MyDog i Göteborg
• Länsklubbarnas utställningsverksamhet
• SM Kvaltävlingar i junior handling
• Landslagsuttagning junior handling
• Internationella/europeiska/nordiska junior handling        
   tävlingar 
• SBKs kongress
• Agria Hundpromenad (arrangerades på distans istället)
• Rikslägret 
• Ungdoms SM Uppsala (för andra gången!)
• Djurens Helg på Solvalla (Agrias arrangemang)
• Klubbarnas årsmöten, till viss del
• Årets Hundungdom
• Stockholm Hundmässa
• Agria Freestyle Cup, kvaltävlingar och final
• Agria Rallylydnad Cup, kvaltävlingar och final
• Agria Junior handling Cup

Arrangemang som ställts in (eller om) under pandemin och som 
påverkat oss på både central och lokal nivå
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