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Däremot har vi bemästrat digitala möten. Likväl digitala föreläsningar. Den digitala lösningen är något som öppnat upp våra 
ögon för att lättare kunna finnas tillgänglig för alla våra medlemmar oavsett geografisk utgångspunkt. Något som vi positivt tar 
emot. Det har erbjudits föreläsning om bland annat föreningsekonomi som var mycket uppskattad.
Den digitala andan speglades under 2020 års Repskap. Alla var vi lite osäkra på Zoom och även VoteIt som verktyg men det var 
inget vi inte kunde fixa. Nu när detta förord läses av er delegater under 2021 ska ni veta att jag inte vet om vi kommer sitta i en 
stor möteslokal tillsammans eller om jag kommer se er via videokameran. Men jag hoppas och håller tummarna för att jag kom-
mer kunna möta er på plats i Upplands Väsby. Och jag hoppas ni har förtroendet för mig att få fortsätta som förbundsordföran-
de för denna organisation som jag har och alltid kommer vara stolt över. Och jag ser med spänning fram emot diskussionerna vi 
kommer ha och hur ni vill att 2021 års Ungdomsråd ska se ut och arbeta.

Elin Brodin
Förbundsordförande

När jag skriver detta förord och tänker tillbaka på året 2020 så känns det som att 
saker och ting är på väg att vända till det bättre. Man talar om att restriktionerna 
ska börja släppas och vaccinationerna för Covid-19 är påbörjad. Pandemin har 
gjort sina avtryck på inte bara världen utan även för oss som förening och medlem-
mar. När jag under 2020 års Representantskapsmöte tog över facklan efter tidigare 
förbundsordförande Natalie Johansson hade jag aldrig kunnat förvänta mig det år 
vi faktiskt fick. Jag har personligen inom min yrkesroll stått mitt i pandemins krigs-
zon samtidigt som Sveriges Hundungdoms grundstomme satts på prov. Sveriges 
Hundungdom har för mig alltid varit gemenskap, stora arrangemang och umgänge. 
En träffpunkt om de så är en träningskväll på lokalklubben, åka på Repskapet, träf-
fa nya vänner på Rikslägret eller att gemensamt ifrån klubben åka på Ungdoms-SM 
och heja på varandra. Både på lokal samt central nivå har fokus legat på kreativa 
lösningar för att hålla i aktiviteter och möten när vi haft restriktioner att hålla oss 
till. Som ordförande blir jag så stolt när jag ser vad ni inom lokalklubbarna och 
distriktet åstadkommit för att kunna finnas för tillgänglig för våra medlemmar. Det 
var med stor sorg som vi insåg att det inte skulle bli något Ungdoms-SM och inte 
heller något Riksläger 2020. Vi kunde däremot skicka 2019 års SM-vinnare i junior 
handling till Crufts i början av mars. Selma Mårtensson inte bara deltog, hon vann 
också ”hela alltet” - grattis Selma! 
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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. I år har vi fått ställa om till digitala 
utbildningar och våra lokalklubbars förtroendevalda hade 
möjlighet att gratis delta på föreläsningarna Effektiva möten 
och Bli bästa teamet som representanter från Studiefrämjan-
det höll i.

4-5 januari MyDog, Göteborg – Linda Widebeck, Lotta Treiberg och Meta Lönnberg
28 januari Möte med representanter från Kosovos Kennelklubb - Lotta Treiberg och Meta Lönnberg
6 samt 13 februari Möte med LSU och MUCF - Linda Widebeck
11 februari Hållbarhetsworkshop med Volontärbyrån - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
24 februari Möte med Agria Djurförsäkringar - Linda Widebeck och Lotta Treiberg
26 februari Besök hos Värmdö Hundungdom, Gustavsberg - Lotta Treiberg
2 mars Branschrådsmöte med Idea - Linda Widebeck
1 april LSU-träff - Linda Widebeck
16 april Effektiva möten, digitalt - Natalie Johansson, Meta Lönnberg och Linda Widebeck
27 april Bli bästa teamet, digitalt - Natalie Johansson, Meta Lönnberg och Linda Widebeck
14 mars Besök hos Uppsala Hundungdom - Lotta Treiberg
30 maj Östra Svealands distrikt årsmöte -  Johanna Berglund Wallenqvist, Linda Widebeck och Meta Lönnberg
1 juni Uppstartsmöte Njudungs Hundungdom - Meta Lönnberg
13 och 14 juni Agria hundpromenad på distans - Linda Widebeck, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg
2 augusti Stockholms Hundungdom läger, Kista - Lotta Treiberg
25 augusti Vattenkul, Rotsunda - Linda Widebeck, Meta Lönnberg och Fanny Ahnfelt
6 september Besök Dala-Gävle Handlingteam, Gävle - Lotta Treiberg
8 och 14 september Förberedande informationsmöte inför Repskapsmöte - Linda Widebeck, Fanny Ahnfelt och 
Meta Lönnberg
13 september Hundmarschen, Fjällnora - Meta Lönnberg
19 september Representantskapsmötet, digitalt- Elin Brodin, Alva Söderlund, Frida Rehnström, Johanna Berglund, Linda 
Widebeck, Lotta Treiberg, Fanny Ahnfelt och Meta Lönnberg
26-27 september Vallhundsläger, Almunge - Lotta Treibeg och Linda Widebeck
29 oktober Besök hos Uppsala Hundungdom & Uppsala Brukshundklubb - Lotta Treiberg
7-8 november LSU årsmöte - Roksana Jurenczyk

Och löpande under året:
Möten med projektledare för Upp och Hoppa - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
Kanslimöten med SKKs vd och ordförande - Linda Widebeck och Lotta Treiberg
SKKs Utbildningskommitté - Meta Lönnberg
Ung med hund i SBK - Elin Brodin, Roksana Jurenczyk och Linda Widebeck
Samarbetsmöten med Studiefrämjandet - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
Möten med vår representant från Agria - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
Redaktionsrådet för Hundsport - Alva Söderlund
Redaktionsmöten med Hundsport - Lotta Treiberg och Linda Widebeck

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



Svenska Kennelklubben (SKK)
Som SKK:s ungdomsförbund har vi så kallad specialklubbsstatus, vi jämställs 
alltså med SKKs övriga specialklubbar, men har dessutom tillägget att vi är 
hela SKK organisationens gemensamma ungdomsförbund. 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. Mot bakgrund av SKK 
Kennelfullmäktiges beslut från 2019 att höja åldersgränsen för Ungdoms-
medlemskapet, från 18 till 25 år, även skulle gälla länsklubbarna, har möten och 
samtal förts för att komma överens om hur vi administrativt och ekonomiskt ska 
kunna genomföra beslutet på bästa sätt under 2021. 

Svenska Brukshundklubben (SBK)
Vårt goda samarbete med SBK fortsatte under året.  
Många av våra Hundungdomsklubbar delar lokaler 
och träningsplaner med en lokal brukshundklubb. 
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 
Ungdomsmedlemskapet och det andra är att alla våra 
medlemmar, mellan 6-25 år, kan gå kurser och utbild-
ningar 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.
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Under hösten tillsattes en projektgrupp, Ung med 
hund i SBK, av SBKs Förbundsstyrelse som skulle 
arbeta för att få fl era unga att attraheras av SBKs verk-
samhet. Vi inbjöds att delta och tillsammans försöka 
se över hur samarbetet i framtiden skulle kunna gynna 
båda organisationerna.

Agria Djurförsäkringar
Vårt samarbete med Agria Djurförsäkringar fortsatte 
genom vårt sponsoravtal. Avtalet ger alla våra med-
lemmar rätt till 15 procents rabatt, vilket är en höjning 
från tidigare år, på enskild hundförsäkring. Dessutom 
sponsrar Agria med priser till våra olika tävlingscuper. 
Agria är med och sponsrar många stora arrangemang, 
men på grund av pandemin ställdes förstås dessa in 
under året. Ett arrangemang som vi uppmanade våra 
medlemmar att delta i var Agrias Hundpromenad som 
genomfördes på distans under två dagar i juni.

Acana Orijen
Under hösten aviserade vår sponsor att de inte hade 
för avsikt att förnya vårt avtal efter årsskiftet. Vil-
ket föranledde att vi fi ck försöka hitta en ny samar-
betspartner inom hundfoder- och/eller tillbehörs-
branschen. Acana Orijen har vi haft samarbete med 
under tre år, vilket gett våra medlemmar chansen till 
rabatt på hundfoder. Dessutom har Acana Orijen 
under åren generöst skänkt fodersäckar som priser till 
både lokala som centrala tävlingar. Vi tackar härmed 
Acana Orijen för de senaste årens goda samarbete.



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 varit 
företaget Make Your Marks Ebba Svanholm. 
Kontakten för det material som vi levererar och har 
skötts av redaktionssekreteraren på SKKs Marknads-
avdelning, Marianne Juberg. Sveriges Hundungdom 
har i regel en sida till vårt förfogande i huvudtid-
ningen 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. År 2020 var ett 
mycket speciellt år, då många av hundvärldens olika 
arrangemang inte kunde genomföras, vilket påverka-
de innehållet. Hundsport har en upplaga på 78 000 
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 Hund-
sport 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 2020.

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 48 400 exemplar. 
Årets läge med alla restiktioner har förstås även 
påverkat innehållet på våra sidor i tidningen. Det 
har funnits väldigt lite att rapportera om då de 
fl esta av våra arrangemang har ställts in.
Chefredaktör för Brukshunden har under året 
varit Mats Janson och sammanställande redak-
tör för Sveriges Hundungdoms sidor har Lotta 
Treiberg varit.

Medlemstidningar

Central PR

5.



6.

Broschyrer
Våra broschyrer om olika hundsporter har varit populä-
ra under fl era år. Broschyrerna är gratis och kan beställas 
via vår webbutik eller genom telefon och mejl. Ca 2 200 
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 2020. Populärast av hundsports-
broschyrerna har den som handlar om agility varit, följd 
av broschyren om rallylydnad. Vår informationsbroschyr 
skickas även ut i många tusen exemplar när den följer med 
SKK:s utskick till uppfödare som registrerar valpkullar un-
der året. 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. 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 knappt 356 
formulär ut. En betydligt lägre siffra än vanligt, men även 
Hundborgarmärket bygger mycket på att det används av 
lokalklubbar vid kursavslutningar med mera, för att inte tala 
om att det används vid olika centrala arrangemang.

Digitala och sociala medier
Hemsidan

Hemsidan uppdateras och fylls på nästan dagligen, så det lönar sig att kika in lite då och då. Nytt under året är att vi har lagt till en funk-
tion som heter Senaste uppdateringar, för att underlätta för besökare att hitta vad som är nytt på sidan. Hemsidan hade ca 28 000 
besökare under 2020 och den genomsnittliga tiden varje besökare var inne var drygt 2 minuter. 94 procent av hemsidans besökare kom-
mer från Sverige, knappt 70 procent av besökarna är kvinnor och största åldersgrupperna är mellan 18 och 34 år (34 procent). Över 65 
procent surfar på hemsidan med sin mobil. Flest besökare under 2020 var den 14 oktober då vi tyvärr blev tvungna att presentera nyhe-
ten att distriktsmästerskapen i junior handling ställdes in. De sidor som besöks mest är förstasidan, hur man blir medlem, olika hund-
sporter och där är agility den ledande grenen. I snitt har vi drygt 40 besökare per dag. Webbredaktörer för hemsidan är Linda Widebeck 
och Meta Lönnberg.

Sedan 2014 har Sveriges Hundungdom ett instagramkonto. Kontot 
delas mellan ledamöterna i Ungdomsrådet samt kansliet. När stora 
händelser inträffar så lånas kontot ut, detta sker till exempel under 
Rikslägret. Instagramkontot har ungefär 1950 följare och två till fyra 
bilder läggs ut per vecka. De fl esta av våra besökare är mellan 18 
och 24 år (32 %). Instagramkontot delar vardagliga händelser som 
sker på den lokala klubben men ibland får man som följare även se 
bilder bakom kulisserna, till exempel från Ungdomsrådet egna sty-
relsemöten. 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. 

Youtubekanal 
Sedan 2015 har Sveriges Hundungdom ett konto på youtube. På 
kanalen fi nns 6 fi lmer publicerade vars syfte är att marknadsföra 
Sveriges Hundungdom samt informera ungdomar om ett antal 
hundsporter. Filmerna har mellan 353 och 960 visningar och 
kanalen har 12 stycken prenumeranter.

Instagram

Sveriges Hundungdom har en välbesökt Facebooksida. Den 31 
december 2020 var det 2 687 som gillade sidan och exakt lika 
många kunde räknas som följare. Över 96 procent av våra Face-
bookfans är från Sverige. En överväldigande majoritet, 91 procent, 
är fl ickor/kvinnor. Och den dominerande åldersgruppen när det 
gäller våra ”gillare” är de som är mellan 13 till 24 år, de utgör 26 
procent av alla våra ”gillare”.Varje inlägg ses av fl era hundra per-
soner men fl est “gilla” under året fi ck vår skräpplockarutmaning i 
april som nådde nästan 10 000 facebookanvändare.
Alla i Ungdomsrådet och personalen har möjlighet att administrera 
sidan och göra inlägg. Alla som vill kan kommentera inläggen men 
det går inte att göra egna inlägg för någon utomstående. På sidan 
skriver vi om de aktuella händelser och nyheter som sker i orga-
nisationen och i år har det av förklarliga skäl blivit fl era inlägg om 
inställda arrangemang pga covid-19. Vi har till exempel haft mer in-
teraktiva inlägg, tävlingar och återblickar på saknade arrangemang, 
som Stockholm Hundmässa. Tillsammans med projektet Upp och 
hoppa - Sund med Hund, hade vi en julkalender i december med 
lucköppning varje dag. Fokus låg på rörelse och att ha kul ihop 
med sin hund under de förutsättningar som var restriktioner för att 
minska smittspridningen. I julkalendern hade vi fl era olika tävlingar 
med många som ville vara med och tävla om priserna.

Facebook
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Föreningskunskap
En ny form av styrelseutbildning som vi kallade Förenings-
kunskap. Det blev fyra digitala utbildningstillfällen istället för 
en helgkurs. De två första passen var på hösten och de avslu-
tande passen var i januari, den första med tio deltagare och 
den andra med 15 deltagare. Under utbildningen fick 
deltagarna lära sig det mesta om styrelseledamöternas olika 
roller och arbetsuppgifter. Ett pass koncentrerade sig helt på 
kassörens uppgift i klubben och revisorernas roll som Fanny 
Ahnfelt från kansliet höll i. 

Upp och hoppa – sund med hund
Upp och hoppa - Sund med hund är ett friskvårdsprojekt 
som är finansierat av Svenskt Friluftsliv, där Svenska Bruks-
hundklubben driver projektet med hjälp av projektledaren 
Britta Agardh. Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet 
är samarbetspartner i det treåriga projektet. Målet är att fler 
människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag 
och i framtiden på ett enkelt, billigt och roligt sätt tillsammans 
med sina hundar. Sund med hund är anpassad till allas behov, 
oavsett om man är nybörjare eller redan aktiv tillsammans med 
sin hund. I år valde vi att ställa om istället för att bara ställa in.  
Nytt för i år blev en löparskola, där deltagarna själva kunde 
välja vilken slutdistans de siktade mot att kunna springa. Ett 
träningsschema på åtta veckor med två träningspass per vecka 
presenterades varje söndag i Upp och hoppas Facebookgrupp. 
Deltagarna redovisade sina löparpass med en bild på sina föt-
ter och hundens tassar och hela löparskolan avslutades med ett 
gemensamt “slutspring” där man befann sig just den dagen. 
Under hela våren kunde man även ta del av videoklipp med 
Löparcoachen, Thomas Melén, som delade med sig av tips 
och råd för att komma igång med löpningen. 
Nytt för i år är att de allra yngsta har fått ett eget träningssche-
ma, vi har såklart döpt den till gula nivån! Slutmålet är att, efter 
åtta veckors träning, klara av att springa/jogga 1 km utan att 
stanna. Även cirkelträningen har fått en gul nivå med enklare 
övningar för de yngsta deltagarna. Övningarna finns att se på 
SBKs youtubekanal.

Vattenkul  
Under sommarens sista solstrålar spenderade Linda Widebeck, 
Fanny Ahnfelt och Meta Lönnberg från kansliet en 
eftermiddag med fyra ungdomar som ville testa på olika 
vattenaktiviteter med sina hundar. Till vår hjälp fanns projekt-
ledare för Upp och Hoppa – Sund med hund, Britta Agardh, 
som tog med ungdomarna ut i kanot. Deltagarna kunde även 
testa på stand up paddle board (SUP). Det blev en solig och 
fin eftermiddag. Susanne Öqvist, som varit med i Upp och 
Hoppas projekt Löparskolan deltog även under aktiviteten och 
lånade ut sin SUP till ungdomarna.

Utbildning, projekt och andra kul aktiviteterUtbildning, projekt och andra kul aktiviteter
Foto Fanny Ahnfelt

Vallhundsläger
Helgen den 26-27 september var det läger för vallhundar - 
border collie och working kelpie var de raser som vi bjöd in 
- hos instruktören Eva Karlsson på Seglinge utanför Almunge. 
Sex deltagare kom för att under två dagar lära sig och sina 
unga vallhundar grunderna i vallning. Till att börja med fick 
deltagarna prova på att valla en liten flock får utan hund. 
Sedan blev det praktiska övningar, både i en liten fålla inne i 
fårstallet och utomhus i en så kallad ”25:a”. Allting varvat med 
teori och så förstås fika och lunch. På söndagen började Eva 
med att visa de praktiska momenten som ingår i ett 
Vallhundsprov tillsammans med sin border collie. Därefter 
fick deltagarna prova på olika grundläggande övningar med 
sina egna hundar. Lotta Treiberg och Linda Widebeck deltog 
under lägret och ordnade bland annat mat och fika. 



8.

Handlingkommittén
Kommittén har under 2020 bestått av Lotten Rönquist (ordförande), Märta Brandts (vice ordförande), Ida 
Milton, Lovisa Wanhatalo, Patricia Eriksson, Gabrielle Hjorth, Cindy Pettersson och från och med september 
Märta Hammarlund, som är adjungerad från Ungdomsrådet. Linda Widebeck sitter med i kommittén som repre-
sentant från Sveriges Hundungdom och fungerar också som sekreterare.
Vi har haft telefonmöte en gång i månaden (uppehåll i juni och juli) och regelbunden mejlkontakt.

Crufts
2019 års vinnare av SM finalen, Selma Mårtensson, var den 
som sedermera representerade Sverige på Crufts i Birming-
ham i mars. Selma tävlade med en australian shepherd och 
vann hela tävlingen som dömdes av Arne Foss, Norge. En 
fantastisk prestation och Sveriges Hundungdom och Hand-
lingkommittén framför sina varma gratulationer.

Svensk representation i den internationella juniorhandlingringen
World Dog Show skulle gått av stapeln i Madrid men 
ställdes in på grund av covid-19. Stina Frankesjö skulle repre-
senterat Sverige. 
European winner skulle ha gått av stapeln i Slovenien 
där den som blev fjärde placerad på Ungdoms SM 2019, Alice 
Högberg, skulle ha varit vår representant på EDS 2020. Denna 
tävling ställdes in på grund av covid-19. 

Handlingkommitténs aktiviteter
2020 var ett märkligt år och alla aktiviteter som vi hade 
planerat att genomföra i vår verksamhetsplan ställdes in på 
grund av COVID-19 pandemin. I ett försök att engagera våra 
handlingungdomar har vi försökt att hålla digitala evenemang 
och aktiviteter.

Instagram live
Under året har kommittén arrangerat fem Instagram Live 
sändningar där följande personer har deltagit:
• Lotten Rönquist och Gabrielle Hjorth från kommittén
• Catalina Gustavsson
• Hilde Fredriksson
• Fanny Hellström De Wolfe
• Dala/Gävle Handlingteam (filmade deras träning samt inter-
vjuade Märtha Hammarlund och Nora Edvinsson)
Under dessa sessioner har deltagarna fått presentera sig själva 
och sin juniorhandlingresa. De har även tagit emot frågor från 
publiken. Dessa sessioner har haft i snitt 15 personer i 
publiken och har setts av många efter att de har lagts upp på 
Sveriges hundungdoms Instagramsida.

Digital quizkväll
I början av december avhöll Handlingkommittén en digital 
quizkväll där frågorna i quizet var specialgjorda för hand-
lingungdomar. Det var totalt fem deltagare som tyckte att det 
var ett trevligt initiativ och gärna ville att vi skulle arrangera 
liknande saker i framtiden.

Aktiviteter på Facebook: 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. I december hade vi även en 
fototävling på Facebook-sidan där man uppmanades att dela 
med sig av sitt bästa minne från handlingringarna på Stock-
holms Hundmässa. Det var en lite segstartad tävling, men efter 
ett par dagar började vi få in flera bidrag och Pernilla Lind-
ström samt Nicole Henderson utsågs som slutgiltiga vinnare.
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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)
(9 tävlingar arrangerade av 3 klubbar)

Piteå 7
Rönne 1

Hässleholm 1

Freestyletävlingar 
(1 tävling arrangerades av 1 klubb)

Skarpnäck 1

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

Skarpnäck 1

Lydnadstävlingar 
(3 tävlingar arrangerade av 2 klubbar)

Sölvesborg 2
Skellefteå 1

Rallylydnadstävlingar 
(11 tävlingar arrangerade av 5 klubbar)

Piteå 4
Skellefteå 3
Österåker 1

Luleå 2
Uppsala 1

Ekonomi
Verksamhetsår 2020 har ur ett ekonomiskt perspektiv sett an-
norlunda ut. Bidragsbudgeten påverkades dels på grund utav 
inställda kurser, inställda tävlingar och evenemang, men också 
på grund utav ett extra bidrag från Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta ledde till att det 
blev ett överskott från 2020 som ej kunde fördelas och/eller 
förbrukas. Sveriges Hundungdom fick besked från MUCF att 
det fanns möjlighet att föra över bidragspengar från år 2020 till 
år 2021 om behovet fanns. Därmed togs beslutet att överföra 
detta överskott till bidragsbudgeten för 2021 istället. 

Likt tidigare år har arbetssätt förändrats och utvecklats för 
att effektivisera och strukturera arbetet kring ekonomin på 
kansliet. Fortsatt regelbunden ekonomisk rapportering mellan 
ekonomiassistent och skattmästare har lett till ett gott samar-
bete. Framförallt vid ekonomisk rapportering och samman-
fattning till styrelsemöten, men även för att bolla nya idéer och 
arbetssätt vid exempelvis layout av bidragsbudgeten, där ett 
möte hölls tidigt januari 2020 med den tidigare skattmästaren.  
Den ekonomiska prognosen för 2021 är god. 
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Representantskapsmöte 
Som så mycket annat fick även vårt årsmöte bli en helt digital 
historia det här året. För att få mötet lördagen den 19 sep-
tember att flyta på riktigt bra och kolla att tekniken fungerade 
för alla inblandade inleddes Representantskapsmötet med två 
förberedande möten. Till dessa var alla delegater och inbjudna 
gäster välkomna att delta. Många frågor som Ungdomsrådet 
kände att man behövde ha djupare diskussioner i kunde gås 
igenom på dessa två möten. Men givetvis utan att några beslut 
togs där och då. På förmiddagen den 19 september samlades 
UR, personalen samt 37 delegater för att hålla Representant-
skapsmöte genom den digitalal tjänsten Zoom och VoteIt. 
Mötet fungerade mycket bra och en ny styrelse för Sveriges 
Hundungdom kunde väljas, Ungdomsrådet, helt enligt valbe-
redningens förslag.    

Maskotnålsmottagare
Två personer förärades vårt förtjänsttecken; Maskotnålen. 
Den 61:a nålen som delades ut gick till: Beatrice 
Utterström från Uppsala Hundungdom: Beatrice brin-
ner för både hundar och föreningar. Hon har under sin tid 
i Hundungdom anordnat mängder av tävlingar, kurser och 
andra aktiviteter. Beatrice värnar om samarbetet med den 
lokala Brukshundklubben och hon peppar och stöttar nya 
liksom gamla medlemmar i vått och torrt. Beatrice står upp 
mot orättvisor och värnar om ungdomarnas bästa. Vilket 
uppdrag hon än får, tar hon det på största allvar oavsett vilka 
livsförändringar hon själv står inför. Beatrice gör allt hon kan 
för att bidra med kunskap, inspiration och pepp. 

Och Nål nr 62 gick till Birgitta Nilsson från 
Hässleholms Hundungdom: Årets maskotnålsmottagare är en 
föreningsmänniska ut i fingerspetsarna, som värnar starkt om 
barn- och ungdomsverksamheten i sin klubb. Hon har hållit 
kurser för barn med hund många gånger. Hon är en mycket 
betydelsefull person för klubbens gemenskap och bidrar med 
att få nya medlemmar att känna sig välkomna, sedda och 
engagerade i klubbens verksamhet. Birgitta är en person som 
är en riktig klippa för sin klubb sedan många år, hennes en-
gagemang visar sig genom att hjälpa styrelsen att hålla koll på 
stadgar och möten. Bland annat genom goda kontakter med 
Utbildningskommitén och Studiefrämjandet, och hon ser även 
till att klubbens lokal är i fint skick och brinner för att få ut tid-
ningsartiklar om sina klubbmedlemmar och deras framgångar. 

Maskotnålsmottagarna kommer att få sina 
nålar nästa gång det blir ett fysiskt Repskap.

Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (SKK/UK) och deltar på kommit-
téns 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 som berör vår målgrupp och medlemmar. 
Under året har Meta ingått i en arbetsgrupp tillsammans med representanter från UK, 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 2021.
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Medlems- och klubbutveckling
Medlems- och klubbstatistik

År Antal medlemmar Aktiva klubbar
2015       6893   41
2016       6476   40
2017       6232   42
2018       6108   45
2019       6016   45
2020            6275   43

Tio i topp – klubbar med 
flest medlemmar

Klubb  2020    2019     2018     
Göteborg 534     596       625     
Stockholm 495     480       442
Uppsala  326     335       327
Norra Älvsborg 315    (ny klubb 2019)
Lund  276     205       214
Skarpnäck 256     229       147
Linköping 259     267       253 
Gävle  244     279       318             
Hässleholm 212     223       217       
Karlshamn 203      192       178

Nystartad klubb
Njudungs Hundungdom

Nya samarbetsavtal
Efter det att motionen om ungdoms-
medlemskapet fått bifall 2019 av Svenska Ken-
nelklubbens Kennelfullmäktige fortsatte vi att 
under 2020 teckna samarbetsavtal med 
special- och rasklubbar för de medlemmar som 
är mellan 6 – 25 år. Under året uppdaterade 
även Shetland Sheepdogklubben, Stövar-
klubben samt Newfoundlandsklubben sina 
avtal från att tidigare erbjuda ungdomar mellan 
6-18 år ungdomsmedlemskap till 6-25 år. Det 
innebär att det inte längre finns några avtal 
som är begränsande till 6-18 år, nu är det 6-25 
år som gäller för alla! 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   2020 2019 2018 
Svenska Brukshundklubben  4103      3909 3813  
Svenska Spaniel och Retrieverklubben   161        182   209    
Svenska Agilityklubben     139        146   157    
Svenska Pudelklubben      72          78    68
Golden Retrieverklubben     52  (Nytt samarbetsavtal)
Svenska Shetland Sheepdogklubben    37   48    50     
Dvärgschnauzerringen      34   42   i.u 
Cavaliersällskapet      32   29          32    
Svenska Terrierklubben     30   33    31
Svenska Vallhundklubben     28        33           30    
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Distrikt och klubbar 2019
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: Östersund
Vilande klubbar: Kramfors, Sollefteå, Timrå, Örnsköldsvik

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

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

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: Karlstad
Vilande klubbar: Eds, Forshaga, Färgelanda, Grums, Kil, Kristinehamn, Sunne, Torsby

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, Hörby, Karlshamn, Lomma, Lund, Rönne, Sölvesborg, Ängelholm
Vilande klubbar: Burlöv, Eslöv, Göinge-Broby, Höör, Karlskrona, Malmö, Olofström, Oxie, Ronneby, Råådalen, Rödeby, 
Söderåsen, Tollarp



13.

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. 31 klubbar besvarade enkäten av de 43 klubbar som vi räknade som aktiva under 2020.

Norrköping 
Piteå
Rönne 
Siljan  
Skarpnäck
Skellefteå
Stockholm
Sölvesborg

Boden 
Fagersta  
Gävle  
Göteborg  
Halmstad  
Hässleholm 
Karlshamn
Köping 

Lidingö
Linköping  
Lomma 
Luleå
Lund
Mälarö
Nacka 
Norra Älvsborg

Umeå
Uppsala
Ängelholm
Örebro
Östersund
Österåker
Östhammar

Samarbete inom klubben
Här har 26 klubbar svarat att det fungerar bra. Fem klubbar har 
svarat att de har problem. Deras kommentarer om vad som inte 
har fungerat så bra är liknande. Det är att alla i styrelsen inte är lika 
engagerade i arbetet. För vissa styrelser är det till och med svårt att 
få ihop till en hel styrelse. Att pandemin har ställt till det framkom-
mer också, det har svårare att få till bra styrelsemöten. För en del 
klubbar är problemet med bristande engagemang genomgående, 
och gäller även deras medlemmar och ledare. 

Styrelseutbildning för klubbfunktionärer
Att styrelsen försöker utbilda sig i föreningsteknik verkar vara 
populärt, vilket även våra centrala utbildningar visar. 20 klubbar 
har ledamöter som genomgått utbildning, och nästan lika många 
tycker att de har ännu mer behov av utbildning.
  
Kontakt mellan Hundungdomsklubbar
Färre klubbar än vanligt har haft kontakt och/eller samarbete sam-
arbete med någon annan Hundungdomsklubb. Förmodligen har 
restiktionerna för olika arrangemang och möten bidragit till det. 

Hur klubbarna bor
18 klubbar delar en lokal Brukshundklubb. 12 klubbar hyr en egen 
lokal eller delar med någon annan klubb eller förening.En klubb 
anger att de inte har tillgång till någon lokal för tillfället då deras 
lilla stuga gått sönder.

Egen agilitybana och träningsmarker
Nära hälften av klubbarna äger en egen agilitybana. Men de som 
inte är ägare till egna hinder har de flesta tillgång till en 
agilitybana. Och det gäller även träningsplaner och marker som 
behövs för hundträningen på klubben, där har alla 31 klubbar har 
besvarat frågan med ja.

Hyra för sina lokaler och marker
Antalet klubbar som får betala hyra (eller liknande) var 15 stycken. 
Storleken på hyran varierar stort och summan per år är mellan 900 
kronor till drygt 200 000. 
16 klubbar betalar ingen hyra för sin lokal eller för marken.

Samarbete med Brukshundklubben
22 klubbar har ett samarbete med ”sin” Brukshundklubb. För de 
åtta som inte har någon 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. Normalt sett bru-
kar man även samarbeta vid olika tävlingar. Sex klubbar har också 
representanter i varandras styrelser. Många hjälper varandra också 
genom att hänvisa nya medlemmar till varandras aktiviteter. Många 
klubbar delar också på visst material och en klubb, Umeå,  har 
man gemensamt börjat bygga en träningshall. Tre klubbar skriver 
att de har problem med samarbetet, de vill dock inte ha central 
hjälp för att lösa dessa problem. Att ha ett skriftligt avtal emellan 
sig kan vara till stor hjälp, det har 14 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.  

Kontakt och samarbete med Studiefrämjandet
23 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 
hittat till Studiefrämjandet än, beror det till en del på okunskap 
och för några att de inte har hunnit med det steget än, kanske för 
att man är nystartade. 
Den här typen av hjälp och kontakt har klubbarna med sina lokala 
studiefrämjare:

Tar del av kurser och utbildningar – 15 klubbar
Kurser och träffar som studiecirklar – 16 klubbar
Rapporterar alla sina aktiviteter – 16 klubbar
Får bidrag – 13 klubbar
Kan låna Sfr:s lokaler – 5 klubbar
Får hjälp med utskick – 2 klubbar 
Samarbete när det gäller PR – 7 klubbar
Deltar på varandras årsmöten – 3 klubbar
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Ledare och instruktörer
Vitalt för att klubben ska kunna anordna aktiviteter, kurser, utbildningar och läger är att man har tillgång till duktiga, entusi-
astiska 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, omsättningen 
hos våra klubbar är stor; ungdomar blir snabbt vuxna! På frågan om klubbarna har ledare/instruktörer har 28 av 31 svarat ja, 
medan 3 klubbar har svarat nej, alltså inga instruktörer alls. Hela 24 klubbar vill gärna ha fl era instruktörer/ledare.

Den här typen av ledare/instruktörer har man haft:

Agilityinstruktörer (23 klubbar)
Hässleholm har inte angett antal agilityinstruktörer, bara att 
man har det.
1 st – 11 klubbar: Köping, Ängelholm, Lund, Sölvesborg, 
Göteborg, Rönne, Mälarö, Lidingö, Luleå, Gävle och 
Uppsala
2 st – 2 klubbar: Nacka och Stockholm
3 st – 4 klubbar: Fagersta, Österåker, Halmstad och Lomma
4 st - 1 klubb: Skarpnäck
5 st – 4 klubbar : Norrköping, Hässleholm, Linköping och 
Piteå 
7 st - 1 klubb: Karlshamn

Ungdoms-/SBK-instruktörer (11 klubbar)
1 st – 3 klubbar: Ängelholm, Boden och Mälarö
2 st – 6 klubbar: Stockholm, Östersund, Karlshamn, Rönne, 
Skellefteå och Uppsala
4 st – 1 klubb: Norrköping
6 st – 1 klubb: Skarpnäck

Rallylydnadsinstruktörer (9 klubbar) 
1 st – 6 klubbar: Ängelholm, Norra Älvsborg, Stockholm, 
Österåker, Skarpnäck och Östhammar 
2 st – 3 klubbar: Fagersta, Linköping och Piteå

Annan typ av ledare/instruktör 4 klubbar
Upp och hoppa – Stockholm, 2 ledare
SBKs grundmodul – Skarpnäck, 9 ledare
Valpinstruktör (genom Labradorklubben) – Uppsala, 1 
instruktör
Tävlingsledare agility – Halmstad, 2 stycken

Ledare utan formell utbildning (22 klubbar)
1 st – 4 klubbar: Nacka, Rönne, Halmstad och Piteå
2 st – 5 klubbar: Köping, Göteborg, Mälarö, Lomma och 
Östhammar
3 st – 4 klubbar: N:a Älvsborg, Lund, Karlshamn och 
Boden 
4 st – 1 klubb: Luleå 
5 st – 3 klubb: Gävle, Stockholm och Skarpnäck
6 st – 1 klubb: Skellefteå
Uppsala och Värmdö har inte uppgett antal.

Nose workinstruktör (8 klubbar)
1 st – 4 klubbar: Fagersta, Österåker, Luleå och Linköping
2 st – 3 klubbar: Köping, Stockholm och Uppsala
4 st - 1 klubb: Skarpnäck

Freestyle- heelwork to musicinstruktörer 
(7 klubbar)
1 st – 4 klubbar: Österåker, Östhammar, Norrköping och 
Uppsala 
2 st - 2 klubbar: Göteborg och Linköping
4 st – 1 klubb: Skarpnäck

Klubbledare (1 klubb)
4 st – 1 klubb: Nacka

Instruktörer man önskar 
inför framtiden

Allra mest vill klubbarna ha agility-
instruktörer. Hela 24 klubbar vill 
gärna utbilda fl era medlemmar till just 
agilityinstruktörer, A1 och A2. På andra 
plats på klubbarnas önskelista hamnar 
instruktörer i allmänlydnad och 
därefter i rallylydnad. 



Agility – 16 klubbar
Prova på/aktivering – 11 klubbar 

Allmän/vardagslydnad – 8 klubbar
Rallylydnad – 8 klubbar

Valp/unghund – 8 klubbar
Freestyle – 6 klubbar

Heelwork to music – 5 klubb
Nose work – 4 klubbar

Lydnad – 3 klubbar
Juniorkurs (för barn under 11 år) – 2 klubbar

Handling – 1 klubb
Bruks – 1 klubb

Några klubbar har anordnat andra typer av kurser än de ovan. Nacka 
har bjudit in till kantarellsök, Norrköping har ordnat pensionärsträffar 
och prova-på kurser för andra ungdomsföreningar. Halmstad har haft ett 
läger där man mixat lydnad och agility.

Klubbaktiviteter
Året 2020 var ju inte som 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. Att det 
varit ”valpboom” märks av, dubbelt så många klubbar har haft valpkurser än året innan. 11 av klubbarna har inte haft någon 
kursverksamhet.

Träningsträffar
De allra flesta klubbar anordnar också träningstillfällen för sina medlemmar, 25 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 
Barnläger
Medlemsdag
Onlineutmaningar
Öppen agilitybana

Tävlingar
Under det gångna året var det framför allt tävlingsverksamheten som blev mer eller mindre omöjlig att bjuda in till, i alla fall 
efter mars månad. Men 12 klubbar har ändå lyckats få ihop till inofficiella tävlingar i bland annat agility, rallylydnad, lydnad, 
nosework, handling och freestyle. Officiella tävlingar (där hundens resultat registreras) har nio klubbar haft under året:

Rallylydnad (5 klubbar 11 tävlingar)
Österåker, Skellefteå, Luleå, Piteå och Uppsala  

Agility (3 klubbar 9 tävlingar)
Piteå, Hässleholm och Rönne  

Lydnad (2 klubbar 3 tävlingar)
Sölvesborg och Skellefteå

Freestyle (1 klubbar 1 tävling)
Linköping och Uppsala 

Heelwork to music (1 klubbar 1 tävlingar)
Linköping och Uppsala

Varför har man inte haft några tävlingar på klubben? Här kommer skälen:
Corona - 16 klubbar      Klubben är nystartad - 1 klubb
Brist på kunskap - 6 klubbar    Finns inget intresse - 1 klubb
Brist på funktionärer - 5 klubbar
Brist på material - 4 klubbar

15.



16.

Klubbarnas ekonomi och marknadsföring
Majoritetern av våra klubbar, 29 stycken, menar att man inte har några problem. Av de är det bara två som har svarat Ja på 
den här frågan, varav en önskar central hjälp. Ungefär hälften av klubbarna har sökt LOK-stöd. Andra bidrag klubbarna kan 
få kommer från Studiefrämjandet och kommunen. Men även Östra Svealands distriktet kan hjälpa klubbarna inom distriktet 
med ekonomisk hjälp.

Pr, medlemsvärvning och medlemsvård
Uppvisningar var en av alla saker som inte kunde genomför-
as under året. Men tre klubbar har ändå haft uppvisningar. 
Göteborgs Hundungdom var på MyDog innan pandemin 
drog igång och hade också en digital uppvisning på ett Djur-
gymnasium. Östhammars Hundungdom deltog i en uppvis-
ning på Granngården i Östhammar.  

Pr-material klubben har tillgång till:
Facebook och övriga sociala medier – 28 klubbar
Hemsida – 26 klubbar
Kläder – 18 klubbar
Broschyrer/foldrar/flyers – 11 klubbar
Dekaler, märken mm – 3 klubbar
Visitkort – 1 klubb

Sociala medier – 28 klubbar
Roliga aktiviteter – 25 klubbar
Genom redan aktiva medlemmar – 21 klubbar
Gratis prova på dagar – 19 klubbar
Attraktiva kurser – 17 klubbar
Genom brukshundklubben – 16 klubbar
Lappar i skolor/affärer – 8 klubbar
Uppvisningar – 8 klubbar
Öppet hus – 5 klubbar
På hundtävlingar – 5 klubbar
Annonser – 7 klubbar
Besök på skolor – 3 klubbar
Medlemsmöten & mejlutskick – 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 – 22 klubbar
Facebook – 5 klubbar
Hemsidan – 4 klubbar

I andra hand
Hemsidan – 12 klubbar
Facebook – 8 klubbar
Instagram – 5 klubbar
Förbundsnytt – 2 klubbar
Hundsport – 2 klubbar
Brukshunden – 1 klubbI tredje hand

Instagram – 8 klubbar
Hundsport – 8 klubbar
Hemsidan – 5 klubbar
Facebook – 4 klubbar
Brukshunden – 3 klubbar
Förbundsnytt – 2 klubbar

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 – 18 klubbar

Kostnaden för kursen/utbildningen – 7 klubbar
Längden på utbildningen och tidpunkten – 2 klubbar

Annan anledning – 1 klubbar 

Spelar kursens/utbildningens arrangör 
någon roll?

Arrangören spelar ingen roll – 24 klubbar
Ideell klubb inom SKK-organisationen – 7 klubbar 

Privat aktör – ingen klubb har valt det alternativet

I fjärde och femte hand
I fjärde hand är det Brukshunden och Instagram som 
klubbarna hämtar sin information ifrån. I femte hand är de 
Hundsport som ”vinner”.



• Tricksida för medlemmar, adventskalender med olika uppdrag varje dag, styrelsemöten digitalt och uppmuntrat medlemmarna      
   att lägga ut bilder när de tränar.
• Vår kommun har varit hårt drabbat, så allting har ställts in.
• Vi har inte hittat någon bra lösning.
• Vi har inte gjort slut på några pengar. Svårt att rekrytera folk.
• Vi har sökt pengar från stiftelser då vi inte fått in några pengar genom tävlingar. Sen har vi digitala styrelsemöten.
• Vi försökte, utan framgång, att Coronaanpassa våra aktiviteter… ingen kom. Nu kör vi via sociala medier.
• Vi har varit väldigt inaktiva, men försökt lösa saker genom internet.
• Vi har färre aktiviteter med färre personer och anmälan i förväg. Vi har hyrt in instruktörer och vi har möten online.
• Svårt att planera aktiviteter.
• Inomhusaktiviteterna ställdes in under vintern. Kurser genomfördes utomhus med begränsat antal deltagare.
• Då vi inte fått in pengar genom kurser och tävlingar har vi fått dra ned på våra utgifter. Och så har vi ställt in många saker.
• Begränsat antal och utomhus samt kört möten online.
• Färre deltagare på kurserna. Sen har vi fått begränsa antalet starter på tävlingar och dessutom fått stryka många tävlingar. 
• Svårt att planera då restriktionerna har ändrats hela tiden. 
• Onlinekurser, digitala möten och träffar och färre tävlingar.
• Ingen eller liten möjlighet att träffas, styrt om det till digitala möten.
• Vi har inte försökt lösa det. Svårt att veta vad man fått göra.
• Onlinemöten, ställt in träffar men haft veckans utmaning på Instagram.
• Digitalt.
• Kurser och aktiviteter som fick ställas in gjorde att vi förlorade intäkter. Men vi har haft temakvällar i agility enligt rådande     
  restriktioner.
• Aktiva på sociala medier med frågesport och olika tävlingar.

Såhär har Coronapandemin påverkat klubbarna under 2020

Kursverksamheten – 31 klubbar
Styrelsens arbete – 28 klubbar
Medlemsrekryteringen – 26 klubbar
Tävlingsverksamheten – 25 klubbar
Klubbens ekonomi – 13 klubbar 

Vi frågade också hur de har påverkats och hur de har försökt lösa det hela, här följer några kommentarer:

• Länsklubbarnas utställningsverksamhet
• Kvaltävlingar och SM final i junior handling
• Landslagsuttagning junior handling
• Internationella/europeiska/nordiska junior handling        
   tävlingar 
• SBKs kongress
• Agria Hundpromenad (arrangerades på distans istället)
• Rikslägret 
• Ungdoms SM Uppsala
• Djurens Helg på Solvalla (Agrias arrangemang)
• Läger i Nora tillsammans med SBK

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

• Representantskapsmötet
• Klubbarnas årsmöten
• Styrelseutbildning
• Instruktörsutbildning
• Årets Hundungdom
• Sweden International Horse Show
• Stockholm Hundmässa
• Agria Freestyle Cup, kvaltävlingar och final
• Agria Rallylydnad Cup, kvaltävlingar och final
• Agria Junior handling Cup


