
   
 
 
 

  

 

 

Verksamhetsplan Sveriges Hundungdom 2023 

 

Vision  

Sveriges Hundungdom har som vision att det ska finnas aktiva lokalklubbar i hela landet. Vi vill därför 

under 2023 fortsätta arbetet med att starta upp fler klubbar på orter där det idag inte finns en aktiv 

lokalklubb. Vi vill kompetensutveckla våra lokalklubbar genom olika utbildningar för styrelser samt 

framtida ledare och instruktörer.  

 

Övergripande mål  

Alla SKKs medlemsorganisationer har ett gemensamt mål; att kontinuerligt skapa goda förutsättningar 

för hunden, hundägaren och hundägandet. I vår organisation sker det genom ungdomsvårdande 

verksamhet samt genom att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, 

utbildning och vård. Vi ska även bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för 

hundägaren och hundägandet, öka förståelse för den allmänna hundhållningen i samhället och verka för 

en naturlig övergång till SKK:s länsklubbar och specialklubbar för våra medlemmar.  

 

För att nå de uppsatta målen ska Sveriges Hundungdom informera och sprida kunskap om vår egen 

organisation samt om SKK och dess verksamhet. Vidare ska vi ordna friluftsbetonade aktiviteter (med 

eller utan hund), kurser, prov och tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser. Sveriges Hundungdom 

ska även uppmuntra ungdomar att delta i utbildning till ledare och funktionärer.  

 

Medlemsvård och medlemsrekrytering 

Sveriges Hundungdom ska fortsätta arbeta för att finnas representerade på mässor och större evenemang 

där vi kan möta vår målgrupp och visa upp vår verksamhet. Som en del i arbetet att vara hela Svenska 

Kennelklubbens ungdomsförbund behöver samarbetet med övriga klubbar anslutna till SKK fortsätta 

stärkas, bland annat genom nya avtal med special-, ras- och verksamhetsklubbar. Ett steg i rätt riktning 

är beslutet från Kennelfullmäktige 2019 att samtliga medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och 

25 år, ska erbjudas ungdomsmedlemskap såväl i special-, verksamhets- som i länsklubb. 

 

Verksamhet 

Målet för verksamheten är att genomföra aktiviteter utifrån hur behovet och önskan ser ut inom 

organisationen. Utöver det ska Sveriges Hundungdom anordna rikslägret för ungdomar samt verka för 

genomförandet av Ungdoms-SM. I samarbete med Agria ska även Agria Rallylydnad Cup, Agria 

Freestyle Cup samt Agria Junior Handling Cup genomföras.  

 

Representation  

För att stärka samarbetet med övriga klubbar under SKK-paraplyet är vår ambition att finnas på plats 

under årsmöten för SKK:s verksamhetsklubbar samt våra samarbetspartners. Vårt mål är också att ha 

representanter inom junior handling på Crufts, Europautställningen samt Världsutställningen. 

 


