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När jag skriver den här texten står vi mitt i en global pandemi, med en allt mer oviss 
framtid framför oss än vad vi kanske någonsin tidigare har behövt hantera. Men här får 
jag däremot istället nöjet att berätta för er om superåret 2019.

2019 var ett intensivt år på många sätt! Den här tiden förra året åkte jag tillsammans med 
andra i styrelsen runt på olika konferenser och möten, framförallt i ett försök att opini-
onsbilda för vår motion till Kennelfullmäktige, alltså Svenska Kennelklubbens årsmöte. 
Som många av er redan vet har Sveriges Hundungdom sedan över tjugo år tillbaka försökt 
driva igenom vår motion om ungdomsmedlemskapet. Vilket innebär att du som medlem 
hos oss ska kunna, utan extra kostnad, lösa ett extra medlemskap i vilken annan del av 
SKK-organisationen som helst fram tills att du fyller 25. Målet var att ge våra medlemmar 
möjligheten att välja och vraka mellan alla läns-, special- och verksamhetsklubbar. 

Natalie Johansson, förbundsordförande
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Det har känts som en omöjlig uppgift att driva igenom motionen, men vet ni vad? Vi lyckades! Från och med 2021 kan du nu 
som medlem i Sveriges Hundungdom engagera dig kostnadsfritt i vilken annan klubb som helst. Hurra för det! 
Vi hade även en varm sommar fullt med roliga aktiviteter och läger. Det började med flera vallningsläger och fortsatte 
med vårt årliga Riksläger, och avslutades med roliga höstlovsaktiviteter. Det är alltid fantastiskt att få se deltagare verkligen 
utvecklas tillsammans med sina hundar under en vecka på Rikslägret. I den långvariga sommarvärmen kämpade deltagarna 
och ledarna på och varvade bad med träning, en fantastisk vecka. 
Ungdoms SM gick av stapeln 2-4  augusti i Åkersberga hos Österåkers Hundungdom. Där flera lokalklubbar, nämligen 
Nacka, Stockholm, Skarpnäck och Österåker samarbetade för att arrangera detta otroligt värdefulla evenemang. Massor av 
hundungdomar från hela Sverige samlades och tävlade i flertalet grenar under tre härliga dagar. En stor eloge till de lokal-
klubbar som tar på sig att genomföra ett sådant här arrangemang, det är tack vare er som Ungdoms SM återkommer nästin-
till varje år. Tack till alla som deltog och grattis till alla vinnare. 2019 bjöd på alldeles för många roliga händelser och akti-
viteter än jag får plats med i det här förordet så jag kommer istället nöja mig med att säga ett stort tack till alla ideellt aktiva 
funktionärer, fika-ansvariga, ledare, lägerdeltagare, instruktörer, gräsklipparexperter och så vidare som har gjort det här året 
så himla bra. 2020 är inte ett år som alla andra, men håll ut, ta omtag och fortsätt kämpa. Tack till er alla från 
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Ledamöter
Natalie Johansson, Västerdalarna, ordförande
Elin Brodin, Gävle, vice ordförande
Johanna Berglund, Stockholm, skattmästare
Victor Gustafsson, Skellefteå
Klara Wallman, Linköping
Emilie Dahl, Skarpnäck
Johanna Karlsson, Göteborg 
Clara Widerholm, Uppsala 

Från årsskiftet till och med den 21 septemberFrån årsskiftet till och med den 21 september

Suppleanter
Kornelia Adabugday, Göteborg
Roksana Jurenczyk, Örebro

Ungdomsrådet hade 9 
protokollförda möten under 2019.

Från den 22 septemberFrån den 22 september
Ledamöter
Natalie Johansson, Västerdalarna, ordförande
Elin Brodin, Gävle, vice ordförande
Johanna Berglund, Stockholm, skattmästare
Victor Gustafsson, Skellefteå 
Roksana Jurenczyk, Örebro
Disa Jacobsson, Nora-Lindesberg
Sofia Österdahl, Uppsala 
Sophia Bartholomew, Linköping

Suppleanter
Aalva Söderlund, Uppsala 
Julia Nässelqvist Wikström, Gävle 

Arbetsutskott
Natalie Johansson, ordförande
Elin Brodin, vice ordförande
Johanna Berglund, skattmästare

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

Valberedning
Mikaela Lönngren, Skarpnäck, sammankallande
Emelie Johansson, Uppsala 
Clara Widerholm, Uppsala
Klara Wallman, Linköping 
Cecilia Alm, Skellefteå suppleant
Emma Stiger, Västerås suppleant

Kanslipersonal
Märta Brandts, förbundssekreterare, heltid (tom 14/3)
Linda Widebeck, förbundssekreterare, heltid 
(from 15/3)
Meta Lönnberg, heltid
Lotta Treiberg, deltid
Rebecka Ellnemar, deltid (studieledig from 2/9)
Fanny Ahnfelt, deltid (vikariat from 7/6)
Kansli
Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Ungdomsrådet: Disa Jacobsson, Alva Söderlund, Roksana Jurenczyk, Sofia Österdahl, Elin Brodin, Natalie Johansson och Johanna Berglund. På 
bilden saknas Victor Gustafsson, Sophia Batholomew, Frida Rehnström och Julia Nässelqvist Wikström.
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3-6 januari MyDog, Göteborg – Johanna Berglund, Johanna Karlsson, Klara Wallman och Roksana Jurenczyk
23 januari samarbetsmöte med Studiefrämjandet - Meta Lönnberg
30 januari uppstartsmöte Norra Älvsborg Hundungdom - Johanna Karlsson
2-3 februari SKK:s Specialklubbskonferens - Natalie Johansson och Roksana Jurenczyk
13 februari möte med Kroppsvallarklubben - Meta Lönnberg
2 mars NKU Youth - Natalie Johansson
4 mars Inflyttningsfest Studiefrämjandet Stockholm - Meta Lönnberg
12 mars Rotebro besök av Forshagaakademin - Linda Widebeck och Meta Lönnberg 
13-14 april Styrelseutbildning, Sveriges Hundungdom – Natalie Johansson, Elin Brodin, Roksana Jurenczyk, 
Johanna Berglund, Victor Gustavsson samt Linda Widebeck och Meta Lönnberg
4 maj Handlingkurs, Sveriges Hundungdom, Rotebro - Linda Widebeck
4-5 maj Vallningsläger, Västmanland - Lotta Treiberg
4-5 maj Vallningsläger, Skåne - Meta Lönnberg
5 maj HD-rapport - Clara Widerholm och Johanna Berglund
9 maj Möte med Agria Djurförsäkringar - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
18-19 maj SBK:s kongress – Natalie Johansson samt Linda Widebeck
25 maj Agrias Hundpromenad - Meta Lönnberg
17 juni föreläsning Härskartekniker - Meta Lönnberg
26-26 juni Studiefrämjandet Förbundsstämma - Roksana Jurenczyk
25-27 juni Prova på läger, Öland - Klara Wallman samt Meta Lönnberg
1-6 juli Riksläger, Ånnaboda – Natalie Johansson, Victor Gustavsson, Elin Brodin, Klara Wallman samt Lotta 
Treiberg och Linda Widebeck
2-4 augusti Ungdoms SM, Åkersberga – Johanna Berglund, Elin Brodin, Klara Wallman, Emilie Dahl, Clara 
Widerholm samt Linda Widebeck, Lotta Treiberg och Meta Lönnberg 
24 augusti Samverkansgrupp SBK - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
24-25 augusti Djurens Helg, Solvalla – Roksana Jurenczyk, Johanna Berglund samt Lotta Treiberg, Linda 
Widebeck, Fanny Ahnfelt, Meta Lönnberg 
31 augusti Kroppsvallningsläger, Sörmland - Lotta Treiberg
9 september Vattenkul, Rotebro - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
12 september Upp och hoppa, cirkelträning - Meta Lönnberg
21-22 september Representantskapsmöte, Sundsvall Hotell Södra Bergen – Natalie Johansson, Johanna 
Berglund, Roksana Jurenczyk, Elin Brodin samt Linda Widebeck, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg 
27-29 SKK:s Kennelfullmäktige - Natalie Johansson, Elin Brodin samt Linda Widebeck 
9 oktober samt 11 november möte med Acana/Orijen - Linda Widebeck
10 oktober Studiefrämjandet, föreläsning, Stockholm – Meta Lönnberg
16 oktober möte med Stiernhööks gymnasiet - Meta Lönnberg
28 oktober Information och möte med Naturbruksskolorna - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
29 oktober Uppstartsmöte Värmdö Hundungdom - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
30 oktober Höstlovskul, Kista - Linda Widebeck, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg
18 november Långsiktig finansiering LSU - Meta Lönnberg
27 november Studiefrämjandet, föreläsning, Stockholm – Meta Lönnberg
28 november – 1 december Sweden International Horse Show, Solna – Johanna Berglund, Alva Söder-
lund, Disa Jacobsson, Sophia Österdahl samt Linda Widebeck, Lotta Treiberg, Fanny Ahnfelt och Meta Lönnberg 
2 december Utdelning av Gustav Vs 90 fonden livrustkammaren - Linda Widebeck och Meta Lönnberg
14-15 december Stockholm Hundmässa, Älvsjö –  Johanna Berglund, Elin Brodin, Alva Söderlund, Roksana 
Jurenczyk, Victor Gustavsson, Disa Jacobsson samt Lotta Treiberg, Meta Lönnberg och Linda Widebeck 
Möten med Upp & Hoppa projektets ledare - Linda Widebeck och Meta Lönnberg

Dessutom fortlöpande under året har Meta Lönnberg deltagit i SKK Utbildningskommittés möten samt tillsammans 
med Johanna Berglund i LSU:s Hållbart engagemang och ledarskap. SKK:s Redaktionsråd har Roksana Ju-
renczyk och Linda Widebeck deltagit i och Redaktionsrådet för Hundsport Utställning har Lotten Rönquist varit 
med i. Lotta Treiberg har deltagit i Hundsports redaktionsmöten. 

UR och personalens representation
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Att notera: Linda Widebeck, Meta Lönnberg 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 SKK:s övriga spe-
cialklubbar, 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 medlemssys-
tem. Kontakten mellan kansliet och SKK har fördjupats 
sedan vi åter delar kontorslokaler. Vi deltar också centralt i 
olika konferenser och annat som SKK anordnar för sina 
specialklubbar. En stor fråga som vårt Ungdomsråd drivit 
under många år är att SKK:s länsklubbar ska höja ålders-
gränsen för Ungdomsmedlemskapet från 18 till 25 år. 2019 
blev historiskt! Då Kennelfullmäktige äntligen röstade för att 
besluta om en höjning av åldersgränsen. 

Samarbetspartners
Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vårt goda samarbete med SBK fortsatte under året. Vårt samarbete 
går alltså långt tillbaka i tiden, sedan 1975. Många av våra Hund-
ungdomsklubbar 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. Men vi har också under 2019 haft ett gemen-
samt läger i Nora. 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 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.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är Sveriges Hundungdoms studieförbund och 
är precis som vi, partipolitiskt och religiöst obundet. Sveriges 
Hundungdom har en naturlig koppling till Studiefrämjandet 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, så 
som t.ex. utbildningar och Riksläger men även på Representant-
skapsmötet är Studiefrämjandet delaktiga. I år var “Repskapets” 
mötesordförande från Studiefrämjandet, Lisa Malmgren. Många 
av våra lokalklubbar får mycket stöd och hjälp av Studie-
främjandet som finns på många ställen runt om i Sverige. 
Vilket framgår längre fram i Verksamhetsberättelsen under 
Klubbarnas verksamhet. När nya lokalklubbar ska startas 
är också Studiefrämjandet oftast med och kan stötta den 
nybildade klubben med många olika saker. 

4. 



Agria Djurförsäkringar
Vårt samarbete med Agria Djurförsäkringar fortsatte 
genom vårt sponsoravtal. Avtalet ger alla våra medlemmar 
rätt till rabatt på enskild hundförsäkring och dessutom 
sponsrar Agria med priser till våra olika tävlingscuper. 
Agria är med och sponsrar många stora arrangemang som 
Sweden International Horse Show på Friends Arena i 
Solna, Djurens Helg på Solvalla Travbana med flera. 
Sveriges Hundungdom blir inbjuden att delta med monter 
och aktiviteter under dessa stora publika arrangemang.

Acana Orijen
2019 var det andra året som vi hade Acana Orijen 
som samarbetspartner och sponsor. Avtalet med 
Hundfoderföretaget Acana Orijen ger bland annat 
våra medlemmar rabatt på hundfoder. Dessutom 
skänker Acana Orijen generöst med fodersäckar 
som priser till både lokala tävlingar som till de som 
vi arrangerar centralt. Under året har vi haft möten 
centralt med Acana Orijen för att diskutera hur avta-
let fungerar med mera.

Svenska Brukshundklubbens KongressSvenska Brukshundklubbens Kongress
Den 18 – 19 maj deltog Sveriges Hundungdom vid Svenska Brukshundklubbens årliga Kongress. Kongressen ägde rum på 
Scandic Hotell i Sollentuna och på plats för representera oss var förbundsordförande Natalie Johansson och förbunds-
sekreterare Linda Widebeck. Kongressen ger oss möjlighet att träffa och prata med verksamma inom brukshundklubben från 
Sveriges alla hörn. Under kongressens sista dag fick Natalie tid till att presentera vår verksamhet. Natalie pratade om vikten 
av ett fungerade samarbete och hur det kan utvecklas. Det var en uppskattad presentation.

Svenska Kennelklubbens Svenska Kennelklubbens 
Fullmäktige (KF)Fullmäktige (KF)

Den 28 – 29 september genomfördes Kennelfullmäktige, även 
kallat KF, vilket är Svenska Kennelklubbens högsta beslutande 
organ. Sveriges Hundungdom hade delegater på plats tillsam-
mans med delegater från länsklubbar, specialklubbar, rasklubbar 
och verksamhetsklubbar. Sveriges Hundungdom kom med 
två delegater från Ungdomsrådet samt Förbundssekreteraren. 
Under helgen fanns tre viktiga punkter för oss, två inlämnade 
motioner och även beslut om den del av vår medlemsavgift som 
tillfaller specialklubbarna vilket bifölls utan några diskussioner. 
Vår ena motion handlade om utformningen av diplomen som 
går att köpa via SKK, tyvärr fick motionen avslag. Viktigast den 
här dagen var ändå motionen från Ungdomsrådet om att Sve-
riges Hundungdoms medlemskap ska omfatta samtliga special-
klubbar, verksamhetsklubbar samt länsklubbar upp till och med 
att medlemmen fyller 25 år. Glädjande nog bifölls vår motion i 
sin helhet!
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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 be-
mötande av våra fyrfota 
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 finns inom SKK. När det 
gäller vård, omsorg och tillsyn 
av hundar finns det dessutom 
ett omfattande regelverk med 
detaljerade anvisningar som 
fastställs av Jordbruksverket.

6.

Hundsport
Någon sammanhållande chefredaktör har inte funnits, 
utan kontakten för material och innehåll har skötts av 
redaktionssekreteraren på SKK:s Marknadsavdelning, 
Marianne Juberg. Sveriges Hundungdom har i regel en 
sida till vårt förfogande i huvudtidningen och samman-
ställande redaktör har Lotta Treiberg varit. Vi har fram-
för allt använt utrymmet till att puffa för kommande 
aktiviteter och även för små referat av det som har hänt. 
Hundsport har en upplaga på knappt 82 000 exemplar. 
Hundsport utkommer även i digital form. Alla våra med-
lemmar som är upp till och med 25 år får Hundsport som 
medlemstidning.

Brukshunden med hundar hundar
Svenska Brukshundklubbens tidning är även 
våra medlemmars medlemstidning. Brukshun-
den utkom med 6 nummer under året. Vi har 
haft ca 4-6 sidor till vårt förfogande där vi har 
kunnat publicera reportage, intervjuer och be-
rättat om nyheter som är på gång. Brukshunden 
har en upplaga på 48 500 exemplar. 
Chefredaktör för Brukshunden har Yasemin 
Bayramoglu varit och sammanställande redak-
tör för Sveriges Hundungdoms sidor har Lotta 
Treiberg varit.

MedlemstidningarMedlemstidningar

Central PRCentral PR
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Hundborgarmärket
Vårt kära gamla Hundborgarmärke fortsätter att komma ut 
varje år. Nya frågor och nya chanser att erövra vårt me-
tallmärke. Det finns planer att även producera en digital 
version av Hundborgarmärkesformuläret, men än så länge 
är det papper som gäller. Under året skickades knappt 500 
Hundborgarmärkesformulär ut, till det kommer tusentals 
formulär som vi har med oss på mässor och andra arrange-
mang. 

Digitala och sociala medier
Hemsidan

Sedan några år har vi en hemsida under Svenska Kennelklubben precis som tex Stockholm Hundmässa och alla länsklubbar. Hemsidan 
uppdateras och fylls på nästan dagligen, så det lönar sig att kika in lite då och då.
Hemsidan hade drygt 30 000 besökare under 2019 och den genomsnittliga tiden varje besökare var inne var drygt 2 minuter. 90 % av 
hemsidans besökare kommer från Sverige, 80 % av besökarna är kvinnor och största åldersgrupperna är mellan 18 och 34 år (37 %). 
Över 60 % surfar på hemsidan med sin mobil.Som under många år har vår hemsida flest besökare under Stockholm Hundmässa med 
nästan 600 unika besökare. De sidor som besöks mest är sidan om Ungdoms-SM, förstasidan och den om hur en blir medlem. I snitt har 
vi annars ca 60 besökare per dag. Webbredaktörer för hemsidan är Linda Widebeck och Meta Lönnberg, kansliet.

Sveriges Hundungdom har en välbesökt Facebooksida. Den 31 
december 2019 var det 2 579 som gillade sidan och vi hade 2 566 
följare. Över 90 procent av våra Facebookfans är från Sverige, 91 
procent är kvinnor och största åldersgruppen är mellan 13 och 24 
år (30 procent). Flest skratt under året fick Rebeckas film i april 
när hon höll på att skicka ut månadens välkommenbrev till alla nya 
medlemmar. En liten pappersremsa från kuverten var alldeles extra 
envis och ville inte lossna från Rebeckas fingrar, hög igenkänning 
för många! Varje inlägg ses av flera hundra personer men under 
våren var det ett inlägg som med råge slog alla rekord vad gäller 
visningar, nämligen det när vi gick ut med att vi sökte en ny eko-
nomiassistent eftersom Rebecka skulle börja plugga till hösten. Kul 
att Sveriges Hundungdom är en attraktiv arbetsplats. terar Sverige 
ute i världen i olika tävlingssammanhang men även tipsa om när 
våra klubbar och samarbetspartners t.ex. anordnar aktiviteter eller 
har tävlingar. Alla i Ungdomsrådet och personalen har möjlighet 
att administrera sidan och göra inlägg. Vid centrala arrangemang 
där ingen från Ungdomsrådet eller kansliet deltar, så brukar någon 
eller några ansvariga tillfälligt få access till sidan för att kunna göra 
inlägg. Ett sådant tillfälle är Rikslägret där en eller flera ledare har 
kunnat uppdatera med rapporter och bilder från lägerveckan. 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 organisationen.  Alla centrala 
kurser och läger läggs ut på Facebooksidan. Vi försöker även hålla 
koll på när våra medlemmar representerar Sverige ute i världen i 
olika tävlingssammanhang men även tipsa om när våra klubbar och 
samarbetspartners t.ex. anordnar aktiviteter eller har tävlingar.

Broschyrer
Våra broschyrer om olika hundsporter har varit populära 
under flera år. Broschyrerna är gratis och kan beställas via 
vår webbutik eller genom telefon och mejl. Ca 4500 bro-
schyrer skickas ut till intresserade varje år och dessutom har 
vi dem med oss när vi är ute och representerar på mässor 
och andra arrangemang. Populärast av hundsportsbroschy-
rerna har den om rallylydnad varit även i år. Vår informa-
tionsbroschyr skickas även ut i många tusen exemplar när 
den följer med SKK:s utskick till uppfödare som registrerar 
valpkullar under året. Detta för att vi ska nå nya hundägare 
som kanske har barn eller ungdomar i familjen. Under året 
producerades också en helt ny trycksak som visade sig vara 
efterlängtad: Handbok för kassörer. 
Förutom broschyrer om olika hundsporter och information 
om oss har vi ett litet pysselhäfte för de yngsta. Dessutom 
har vi en broschyr som kallas för ”Det gäller dig” som tar 
upp regler och policys för våra medlemmar och funktio-
närer. Alla broschyrer producerades av Lotta Treiberg och 
trycktes av Bomastryck.

Facebook
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. Under 2019 lånades även kontot ut till Juniorlandslaget i 
agility under några dagar. Instagramkontot har ungefär 1750 följare 
och två till fyra bilder läggs ut per vecka. De flesta av våra besökare 
är mellan 18 och 24 år (36 %). Instagramkontot delar vardagliga 
händelser som sker på den lokala klubben men ibland får man som 
följare även se bilder bakom kulisserna, till exempel från Ungdoms-
rådet egna styrelsemöten.

Youtubekanal 
Sedan 2015 har Sveriges Hundungdom ett konto på youtube. På 
kanalen finns 6 filmer publicerade vars syfte är att marknadsföra 
Sveriges Hundungdom samt informera ungdomar om ett antal 
hundsporter. Filmerna har mellan 215 och 580 visningar och kanal-
en har 6 stycken prenumeranter. 

Instagram
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Läger på Öland
Den 25 - 27 juni samlades ett gäng av våra äldre medlemmar 
på solen och vindarnas ö, vackra Öland och tränade hund. 
Alla deltagare och ledare bodde tillsammans i röda, små 
stugor på den hundvänliga campingen i Eriksöre. Under 
prova-på-lägret fick alla träna freestyle, rallylydnad, speci-
alsök och agility men även diplomera sina hundar till Sund 
hund, på grön nivå. Öland visade sig från sin allra bästa sida 
med strålande sol och campingens närhet till bad utnyttjades 
av alla i pauserna mellan träningspassen. Stort tack till Klara 
Wallman, Susan Linderos, Maria Melakari och Charlotte 
Barvestad som ställde upp som instruktörer!

Styrelseutbildning
13-14 april hälsades funktionärer från våra lokalklubbar och 
distrikt välkomna till Upplands Väsby för att drillas i fören-
ingskunskap. I år höll Meta Lönnberg i styrelseutbildningen 
och som sin side-kick hade hon Elin Tuvklint. 18 deltagare 
anmälde sig för att bland annat lära sig om hur en styrelse ska 
fungera, vad de olika rollerna innebär och vad alla konstiga ord 
i föreningsspråket betyder. Under lördagen kom Lisa Malm-
gren, Studiefrämjandet, för att informera om vad vårt studie-
förbund kan hjälpa klubbarna med. Vi hade även förmånen att 
vår egen friskvårdsinstruktör, Camilla Harju, kunde hålla ett 
längre pass i Upp och hoppa - cirkelträning för alla deltagare. 
Det blev mycket uppskattat! Stort tack till alla som deltog 
under styrelseutbildningen och gjorde den till en supertrevlig 
helg men också till våra sponsorer som bidrog med generösa 
goodie bags till alla.

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 hjälpa 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.

Vattenkul  
Under av sommarens sista varma dagar och solstrålar 
spenderade Meta och Linda från kansliet en eftermiddag med 
fem ungdomar som ville testa på vattenaktiviteter med sina 
hundar. Till hjälp fanns projektledare 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. 

Höstlovskul
För att lysa upp hösten arrangerade vi tillsammans med 
Stockholms Hundungdom en prova-på dag under höstlovet. 
Vi startade med morgonfika och sedan drog aktiviteterna 
igång. Bland annat fanns ”Upp och hoppas” Britta Agardh på 
plats för att hjälpa till. 14 ungdomar deltog och dagen bjöd på 
allt från drag med kickbike, friskvård med hund, nosework, 
korvgrillning, pyssel, rallylydnad och lydnad. Mot eftermidda-
gen fick vi besök av Yvonne Kekkonen, SKK, som tog med 
deltagarna ut i skogen och visade enkla träningstips som man 
kan göra på sin dagliga skogspromenad. 

Utbildning, projekt och andra kul aktiviteter

Upp och hoppa fanns med som aktivitet på både U-SM och Djurens helg.
Förhoppningen är att ungdomar och deras hundar ska röra på sig varje dag.
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Vallningsläger x 3
Helgen den 4-5 maj anordnade vi två läger för vallnings-
intresserade medlemmar som har border collie eller 
working kelpie. Det ena var i Västmanland med instruk-
tör Peter Nilsson och hade 8 deltagare och det andra 
var i Skåne med 6 deltagare och Caroline Lindqvist som 
instruktör. Deltagarna var i stort sett nybörjare och så 
även deras vallhundar, men alla gjorde fina framsteg un-
der dagarna två. Mer vallning, men den här gången bjöd 
vi in till en kurs den 31 augusti för de som har så kallade 
kroppsvallande hundar. Den här kursen anordnade vi i 
Sörmland med Anki Hermansson som instruktör och vi 
fick 4 deltagare. 

Utbildning och läger

Riksläger
En av årets bästa veckor - när man är Hundungdom - det är 
när man får åka till Rikslägret med sin hund. Många delta-
gare kommer tillbaka år efter år, så länge de har åldern inne. 
Och det är inte ovanligt att man sedan får förtroendet att 
jobba som ledare. Rikslägret är som flera av sommarens söta 
solmogna bär på ett långt strå. Vårt Riksläger var mellan den 
1-6 juli på Ånnaboda Kilsbergen konferens utanför Örebro. 
Vi samlade 37 ungdomar som var mellan 12-18 år samt ett 
stort gäng med duktiga och engagerade ledare. Rikslägret är 
inte inriktat mot någon speciell hundsport utan tanken är att 
erbjuda ett smörgåsbord med allt möjligt. Deltagarna delas in 
i grupper beroende på ålder och hundträningserfarenhet. För 
man är förstås precis lika välkommen på lägret vare sig man 
har tränat och/eller tävlat mycket eller är helt nybörjare på 
det här med hund. Och spridningen av erfarenhet hos både 
två- och fyrbenta deltagare är stor, liksom vad man helst gillar 
att göra. Agility brukar vara populärt, men väldigt många av 
lägrets deltagare svarade att de gillade mest i att träna i bruks. 
På lägret får alla prova på något pass med spår, uppletande 
och en introduktion till sökträning. Det sistnämnda brukar var 
det som både hundar och ungdomar tycker väldigt mycket om. 
Men  givetvis får man också träna i agility, freestyle, lydnad och
rallylydnad. Allt detta varvat med föreläsningar och lekar och 
tävlingar med och utan hund.

En av lägerledarna, Mikaela Lönngren, är aktiv inom SBK 
Tjänstehundungdom och hon hade bjudit in Josefin Linell 
Gruvberg för en föreläsning och praktisk träning av patrull-
hundar. Både Mikaela och Josefin gjorde bra reklam för Hund-
tjänsteskolans ungdomsläger som är på Marma (sydost om 
Gävle) på sommaren. Efter introduktionen fick alla som ville 
prova på en liten patrullövning i skogen med sina egna hundar, 
något som var populärt.

Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL
Under 2019 arrangerade LSU en utbildning för sina medlemsorganisationer för att främja ett Hållbart engagemang och ledar-
skap. Från Sveriges Hundungdom deltog Meta Lönnberg från kansliet och Johanna Berglund från Ungdomsrådet. Utbildningen 
var uppdelad på fyra träffar med blandat en- och tvådagars tillfällen med olika teman, föreläsare och workshops. Under före-
läsningarna har vi fått lära oss bland annat om hur stress påverkar våra kroppar och hur man kan skapa hållbara organisationer. 
Utifrån föreläsningarna och träffarnas tema var det till varje tillfälle minst en workshop, där vi bland annat fick kartlägga vår 
organisations tillgångar och svagheter och diskutera hur vi kan bli starkare och göra förbättringar. Parallellt med utbildningsträf-
farna hade vi även möten med vår handledare Malin, med henne har vi fått hjälp att göra en årsöversikt för att se vilka perioder 
som är mer intensiva och hur vi kan förbättra vårt arbete och kommunikation på olika nivåer i organisationen. 

Utan våra duktiga ledare skulle vi inte kunna erbjuda något Riksläger: Natalie 
Johansson, Elin Brodin, Victor Gustafsson, Mikaela Lönngren, Klara Wallman, 
Erika Andersson, Cornelia Johansson och Jenny Mossberg - Hurra för er alla!
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Handlingkommittén
Kommittén har under 2019 bestått av Helen Berggren (ordförande), Lotten Rönquist (vice ordförande), Ida Mil-
ton, Lovisa Wanhatalo, Patricia Eriksson, Märta Brandts, Gabrielle Hjorth, Cindy Pettersson och Torbjörn Skaar. 
Linda Widebeck sitter med som representant från Sveriges Hundungdom och fungerar som kommitténs 
sekreterare. Vi har haft telefonmöte en gång i månaden (uppehåll i juni och juli) och regelbunden mejlkontakt.

Öppna träningar
Under året har handlingkommittén arrangerat öppna 
träningar i samband med länsklubbsutställningarna i 
Västerås och Piteå. Träningarna har varit gratis för alla 
handlers (även minor och senior). Lovisa Wanthalo 
och Gabrielle Hjort från kommittén har hållit i 
träningarna.

Junior handlingkurs
Den 4 maj arrangerade Sveriges Hundungdom en kursdag i 
handling på SKKs kansli i Rotebro. Helen Berggren och Lot-
ten Rönquist höll i den praktiska träningen för de sju deltagar-
na. Under dagen bjöds det även på en föreläsning om att visa 
hund på utställningar och handling av Hans Rosenberg.

Crufts
Som sig bör var det 2018 års vinnare av SM 
finalen, Selma Mårtensson, som fick representera 
Sverige i mars 2019 på Crufts i Birmingham. Selma fick 
visa en bearded collie, men blev tyvärr inte placerad. 

World Dog Show
World Dog Show hölls i år i Kina, och Sverige och Svenska Kennelklubben var en av alla länder och organisationer som valde 
att inte delta i arrangemanget. Mimmi Roslin som vann Agria Junior Handling Cup 2018 erhöll istället ett resestipendium som 
hon använde för att åka till Crufts.

European winner – Österrike
Vinnaren av Ungdoms SM 2018 var Selma Mårtensson och 
hon var vår representant på European Dog Show 2018. 
Selma slutade på en hedrande delad 6:e plats i finalen. 

Ungdoms SM
Den 2-4 augusti var det U-SM i Åkersberga, huvudarrangör 
var Österåkers Hundungdom med hjälp av Nacka 
Hundungdom, Skarpnäck Hundungdom samt Stockholm 
Hundungdom. Tävlingarna i minior-, junior- och senior 
handling hölls på fredagens sena eftermiddag. Domare var 
Fanny Hellström de Wolfe som fick god hjälp av Helen 
Berggren från kommittén. Fem shetland sheepdog fungerade 
som utbyteshundar. 

Landslagsuttagning
Detta år gick landslagsuttagningen av stapeln i Sandviken. 
Dömde gjorde Patricia Eriksson, Sanna Sundberg och Cindy 
Pettersson. Under tävlingens gång bjöds 13 deltagare samt 
åskådare på uppskattat fika. Uttagna till landslaget 2019 blev 
till slut Alice Högberg, Amanda Bowenius, Hanna Andersson 
och Stina Frankesjö. Reserv blev Nellie Podlinski. Landslags-
coach var Gabrielle Hjorth och reservcoach Linda Widebeck.

Teambuilding för landslaget
Årets teambuilding var i SKK:s lokaler i Rotebro 
samt på Scandic Infra City. Gabrielle Hjorth och 
Linda Widebeck höll i två dagars träning 16-17 
november. Hela landslaget deltog. Första dagen 
tillägnades teori och samarbetsövningar. 
Under den andra dagen fick laget träna med 
hundar i samband med att Svenska Dvärghund-
klubben höll domarkonferens i samma lokaler. 
Dessutom deltog ytterligare utomstående hundar 
i den praktiska träningen.

Domaren på Ungdoms SM var Fanny Hellström de Wolfe. Här går 
hon igenom en bichon frisé.
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Nordiskt mästerskap
NM går ut på att alla 5 Nordiska länder deltar med varsitt 
landslag bestående utav 4 handlers och 1 coach. Årets tävling 
gick av stapeln i Stockholm. Sveriges Landslag bestod av: Alice 
Högberg, Amanda Bowenius, Hanna Andersson och Stina 
Frankesjö. Landslagscoach: Gabrielle Hjorth (reserv Linda 
Widebeck). Domare: Javier Gonzalez Mendikote, Kroatien. 
Alla handlers fick sitt förstahandsval. 
I lagtävlan vann Finland, följt av Norge och Island. 

Svenska mästerskapet
Det var 44 deltagare som kom och som hade kvalat till SM. 
Patrik Cederlöf  dömde årets SM-tävling. Ringsekreterare var i 
år Helen Berggren och Agata Wehlin. Jokerhundar var skotsk 
terrier. Som vanligt avgjordes finalen i stora finalringen.

Selma Mårtensson vann SM finalen för andra året i rad.

Svenska Mästerskapet i junior handling

1:a Selma Mårtensson

2:a Emma Olden Holmqvist

3:a Sophia Bartholomew

4:a Alice Högberg

Nordiska Mästerskapet i junior handling

Individuell tävlan
1:a Sabrina Snellman, Finland

2:a Sanni Pulli, Finland
3:a Irja Sofie Nyheim, Norge

Lagtävling
1. Finland

       2. Norge
                3. Island

Agria Junior Handling 
Cup

Sedan flera år tillbaka har vi en 
tävlingscup. Poäng för att få delta 
i den här cupen får man på både 
junior handlingtävlingar som 
Sveriges Hundungdom och 
Svenska Kennelklubbens läns-
klubbar arrangerar. Den som har 
samlat ihop flest poäng under 
året, räknat på fem tävlingar, 
vinner en pokal och titeln Agria 
Junior Handling Cup vinnare. 
Vinnaren får representera Sverige 
på Världsutställningen året därpå.  

Vinnare 2019 blev
Stina Frankesjö
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Årets HundungdomÅrets Hundungdom
Vår tävling för att uppmärksamma några av alla duktiga hundungdomar som tävlar flitigt och framgångsrikt.  
Alla resultat ska vara från officiella tävlingar, förutom U-SM, som den tävlande gjort under tävlingsåret som är 
mellan 1 januari och 31 december. Priset och titeln får man dock först nästkommande år. Stort GRATTIS till 
samtliga vinnare!

Agility 
X-small
Julia Gummesson med Menine´s Yes It´s Still Me, 
papillon Karlshamns Hundungdom

Small
Alice Andersson med Shimrökens Moonshine Mint,
shetland sheepdog Lomma Hundungdom

Medium
Julia Lassagård med All It Takes Danger Of  Explosion,
dansk-svensk gårdshund Halmstad Hundungdom

Large
Ellinor Beck Bengtsson med Kinloch Elza,
border collie Rönne Hundungdom

X-large
Ida Åkesson med Valltäppans Fanta, border collie
Rönne Hundungdom

Bruks
Tyvärr ingen tävlande som skickat in sina resultat.

Lydnad
Angela Fors Krekula med Hatchi, australian 
shepherd, Luleå Hundungdom

Heelwork to music
Frida Weiler Hagelin med Aqualicious Born In The USA, 
portugisisk vattenhund, Uppsala Hundungdom

Rallylydnad
Malin Sigrén med Benkebos-Nett, ej SKK-registrerad  
Östersunds Hundungdom

Handling (Agria Junior Handling Cup)
Stina Frankesjö, Köpings Hundungdom

Freestyle
Ella Johansson med Väståkra Navy Blue,
border collie Göteborgs Hundungdom
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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. Ingen klubb anordnade tävlingar i nosework.

Freestyletävlingar 
(8 tävlingar arrangerade av 3 klubbar)

Göteborg 4
Linköping 3

Uppsala 1

Heelwork to music tävlingar 
(8 tävlingar arrangerade av 3 klubbar)

Linköping 4 st
Göteborg 3 st
Uppsala 1 st

Rallylydnadstävlingar 
(22 tävlingar arrangerade av 5 klubbar)

Linköping 2
Uppsala 8

Piteå 6
Luleå 5

Skellefteå 1

Lydnadstävlingar 
(3 tävlingar arrangerade av 2 klubbar)

Sölvesborg 2
Uppsala 1

Agilitytävlingar (individuella klasser)
(16 tävlingar arrangerade av 7 klubbar)

Piteå 4
Linköping 3
Sölvesborg 2

Rönne 2
Hässleholm 2
Karlshamn 2

Västerdalarna 1

Ungdoms SM 2018
Det var så roligt att en av Östra Svealands klubbar ville ar-
rangera årets Ungdoms SM. Dessutom tog man hjälp av ett 
par andra av distriktets klubbar. På klubbens marker utanför 
Åkersberga - som man delar med Österåkers BK – 
samsades under tre dagar tävlingar i freestyle, heelwork to 
music, handling, agility, lydnad och rallylydnad. Direkt efter 
fredagens veterinärbesiktning och invigning var det dags 
för våra handlers; miniorer, juniorer och seniorer samt för 
ekipagen i freestyle och i heelwork to music. Helgens väder 
gick från väldigt varmt på fredagen till en något svalare lördag 
medan det på söndagen åter blev ganska varmt. Funktionä-
rerna på Österåkers Hundungdom hade gjort ett jättebra jobb 
och fick ihop det mesta som rörde tävlingarna. 

Det var ganska hög anmälningssiffra, 256 stycken. Och precis 
som vanligt imponeras man över att så många tar chansen att 
tävla i många olika grenar med sin hund eller hundar. Det som 
saknades lite var något som knöt ihop alla tävlande efter det 
att dagens tävlingar var avslutade, någon gemensam aktivitet. 
Men samtidigt finns förståelse för att det finns nog med jobb 
bara med att arrangera en sådan här stor tävling.
Som vanligt var det mycket bra stämning och vi fick se väldigt 
många duktiga tävlingsekipage, trevliga och hjälpsamma funk-
tionärer och en bra tävlingsplats.
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Resultat Ungdoms SM
Minior handling
1. Lovisa Alfredsson, Halmstad Hundungdom

Junior handling
1. Stina Frankesjö, Köpings Hundungdom
2. Selma Mårtensson, Östersunds Hundungdom
3. Hanna Andersson, Skövde-Tidaholm Hundungdom

Senior handling
1. Emma Hedenskog, Hässleholms Hundungdom
2. Olivia Steinholtz, Skellefteå Hundungdom
3. Anna Renberg, Köpings Hundungdom

Lydnad startklass
1. Eriks Johansson & Born To Be Yours Bohemian Tarn,     
    australian shepherd, Uppsala Hundungdom
2. Stina Helander & Rivenfield Giovanna D´arco, 
    golden retriever, Västerås Hundungdom
3. Kajsa Johansson & Kika Beauty of  the Beast, 
    tysk schäferhund, Stockholm Hundungdom

Lydnad klass 1
1. Therese Holmberg & Bordertaktils Chessy, border collie,
    Stockholms Hundungdom
2. Cecilia Norgren & Best Wishes Brave Onyx, chodsky pes, 
    Stockholm Hundungdom
3. Emma Gustafsson & Labvision´s Man In The Moon, 
    labrador retriever, Uppsala Hundungdom

Lydnad klass 2
1. Malin Sigrén & Benkebos-Nett, ej registrerad i SKK, 
    Östersunds Hundungdom
2. Stina Helander & Genitas Golden Eye, shetland sheepdog,
    Västerås Hundungdom

Lydnad klass 3
1.  Elin Johansson & Atlanta, labrador retriever,
    Lunds  Hundungdom
2. Sarah Öhman & Kira, oreg*, 
    Österåkers Hundungdom
3. Erika Johansson & Australian Mates Easy To Love,
    australian kelpie, Uppsala Hundungdom

Heelwork to music klass 1
1. Frida Weiler Hagelin & Aqualicious Born in the USA,   
    portugisisk vattenhund, Uppsala Hundungdom
2. Malin Sigrén & Winsome Pack´s Minnesota Maverick, 
    australian shepherd, Östersunds Hundungdom
3. Robyn Åhlin & Sobelkustens A Sky Full of  Stars, 
    shetland sheepdog, Klinteortens Hundungdom

Heelwork to music klass 2
1. Embla Öst & Mica´s Smile a While, flatcoated retriever 
    Skarpnäcks Hundungdom
2. Linn Sundström & Liljeblommans Fiia, cocker spaniel,    
    Norrköpings Hundungdom
3. Moa Rosén & Lisica´s Jojnix Busa Supernova, tollare 
    Uppsala Hundungdom

Heelwork to music klass 3
1. Sofia Wickman Mörk & Vallviljans Race, border collie, 
    Skarpnäcks Hundungdom
2. Frida Weiler Hagelin & Aquastar´s Lucifer,  
    portugisisk vattenhund, Uppsala Hundungdom
3. Desirée Englöf  & Archean Rock´s Maneater, labrador retriever
    Fagersta Hundungdom

Freestyle klass 1
1. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi,        
    Västerdalarnas Hundungdom
2. Malin Sigrén & Benkebos-Nett, oreg, 
    Östersunds Hundungdom 
3. Angelica Kard & Genitas Kardemummabulle, 
    shetland sheepdog, Köpings Hundungdom

Freestyle klass 2
1. Robyn Åhlin & Sobelkustens A Sky Full of  Star, 
    shetland sheepdog, Klinteortens Hundungdom
2. Anna Höök & Försvarsmaktens Harra, 
    Stockholms Hundungdom
3. Anna Hedenskog & Tiddy´s Single Lady, 
    chihuahua långhår, Uppsala Hundungdom

Freestyle klass 3
1. Anette Zimmergren & Duckhills Royal Flynn, nederandse 
    kooikerhondje, Siljans Hundungdom
2. Rebecka Högegård & Corinnas Felicia, schipperke 
    Skövde-Tidaholms Hundungdom
3. Frida Weiler Hagelin & Aquastar Lucifer,
    portugisisk vattenhund, Uppsala Hundungdom 

* Oreg = hunden är inte stambokförd hos SKK
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Rallylydnad nybörjarklass
1. Therese Holmberg & Bordertaktils Chessy, oreg, Umeå HU
2. Ida Åkesson & Valltäppans Fanta, border collie, Rönne HU
3. Wilma Thorin & Eternity´s Qalea, groenendael, Rönne HU

Rallylydnad fortsättningsklass
1. Moa Rosén & Lisicas Jojnix Busa Supernova, tollare,       
    Uppsala Hundungdom
2. Julia Källestedt & Agrosofens Kvicksilver, tollare, Uppsala  HU
3. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi, Västerdalarnas HU

Rallylydnad avancerad klass
1. Emma Gustafsson & Labvision´s Man in the Moon, labrador       
    Uppsala Hundungdom
2. Frida Hallgren Activiva´s Daizy of  Izar, labrador retriever,     
    Uppsala Hundungdom
3.  Elin Henriksson & Honeygardens Old Fashion,             
     irländsk röd setter, Karlstad Hundungdom

Rallylydnad mästarklass
1. Malin Sigrén & Benkebos-Nett, oreg, Östersunds HU
2. Malin Sigrén & Womsome Pack´s Minnesota Maverick, 
    Östersunds Hundungdom
3. Siri Persson & Onedis Dimma, australian shepherd, 
    Göteborgs Hundungdom

Agility klass 1 x-small
1. Ebba Sjöberg & Rut, oreg, Avesta Hundungdom
2. Julia Nässelqvist-Wikström & Star Havanais Kung Hubert,
    bichon frisé, Gävle Hundungdom
3. Karin Sondell & Menine´s Oki-Doki, papillon, Gävle HU

Agility klass 1 small
1. Sara Helén & Ståhlskyttens Elliot Alexis, lancashire heeler, 
    Stockholms Hundungdom
2. Sara Thunström Lövkvist & Lilo, oreg, Uppsala Hundungdom
3. Lisa Jansson & Engine Isola, pudel dvärg, Nacka Hundungdom

Agility klass 1 medium
Samtliga ekipage diskade.

Agility klass 1 large
1. Siri Persson & Yermoloff´s Sky Pilot, whippet,Göteborgs HU 
2. Alma Bergqvist & Duffy, border collie, Halmstad Hundungdom 
3. Nea Dahlberg & Funny Blacks Springrier Dive, shetland 
    sheepdog, Nora/Lindesberg Hundungdom

Agility klass 1 x-large
1. Malin Sigrén & Winsome Pack´s Minnesota Maverick, 
    australian shepherd, Östersund Hundungdom
2. Sandra Lindqvist & Livi, oreg, Siljans Hundungdom
3. Sofia Johansson & Emenems X-Power, border collie, 
    Skarpnäcks Hundungdom

Agility klass 2 x-small
1. Tilde Holmqvist & Quais True Colour, jack russell terrier    
    Piteå HU
2. Ebba Sjöberg Edlund & Uno, oreg, Avesta Hundungdom
3. Elin Johansson & Nova, oreg, Göteborgs Hundungdom

Agility klass 2 small
1. Sanna Berglund & Frimares Golden Afrodite, pudel dvärg, 
    Piteå Hundungdom
2. Ellinor Sandin & Östenatorion, oreg, Örebro Hundungdom

Agility klass 2 medium
1. Rebecka Gadle & Hob-Nob´s Emile, berger des pyrénées,   
    Uppsala Hundungdom
2. Lova Mjöberg Eriksson & Brainpools Lucky Star, shetland      
    sheepdog, Halmstad Hundungdom

Agility klass 2 large
1. Angelica Kard & Genitas Kardemummabulle, shetland 
    sheepdog, Köpings Hundungdom

Agility klass 2 x-large
1. Vera Andersson & Lacillas Judy Garland, dalmatiner
    Österåkers Hundungdom
2. Hannah Uhlan & Gränsvallarens Åza-Nizze, border collie
    Örebro Hundungdom
3. Frida Westergren & Böstabyn´s Räser, border collie, Piteå HU

Agility klass 3 x-small
1. Kristin Vikberg Nilsson & Team Holländers Baloo in the Air,   
    Gävle Hundungdom
2. Kristin Vikberg Nilsson & Ida, oreg, Gävle Hundungdom
3. Julia Gummesson & Menines Yes It´s Still me, papillon, 
    Karlshamns Hundungdom

Agility klass 3 small
1. Linn Jonsson & Kråkeslottets MAI XVII, shetland sheepdog, 
    Umeå Hundungdom
2. Alva Nyberg & Hux, oreg, Avesta Hundungdom
3. Siri Persson & Yermoloff´s Emma Woodhouse, shetland 
    sheepdog, Göteborgs Hundungdom

Agility klass 3 medium
1. Lisa Jansson, Cronys Dress´n Gold, shetland sheepdog, 
    Nacka Hundungdom
2. Kristin Nilsson Vikberg & Daloro Gårdens Surviving Fighter 
    shetland sheepdog, Gävle Hundungdom
3. Siri Persson & Yermoloff´s Dodger, sheltie, Göteborgs HU

Agility klass 3 large
1. Linn Claesson & Hjärter Dams Honey Honey, tollare,
    Göteborgs Hundungdom

Agility klass 3 x-large
1. Ida Åkesson & Valltäppans Fanta, border collie, Rönne HU    
2. Elin Nilsson & Eye Dog Aberlour, border collie, Hässleholm
3. Lova Mjöberg Eriksson & Busy Border, border collie
    Halmstad Hundungdom

Agility lag medium
1. Hela vägen in i kaklet
2. Små Snabba Tassar

Agility lag large
1. Dreamteam
2. BC Power
3. Team Dogorama 

Resultat Ungdoms SM
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Djurens helgDjurens helg
Det är Agria Djurförsäkringar som står bakom det som kallas 
för Djurens helg. Motivet är att samla alla de olika djurslag och 
deras ägare som försäkringsbolaget har som kunder. På Solval-
la Travbana kan publiken, på nära håll, träffa på alltifrån små-
djur, fåglar och kräldjur till hästar, får och kor. Och förstås är 
våra mest populära sällskapsdjur som hundar och katter också 
med under helgen. Tävlingar blandas med uppvisningar och 
lättsammare underhållning som framför allt vänder sig till den 
djurintresserade barnfamiljen. Vi har deltagit under de år som 
Djurens helg har anordnats, både med monter men också med 
små aktiviteter som tipspromenad med mera. I år fick Upp 
och Hoppa - sund med hund ta plats i närheten av vår monter. 
Vi hade världspremiär för Upp och hoppa cirkelträning för 
miniorer. Det blev väldigt populärt och drog väldigt många 
som ville testa att göra de enkla fysövningarna. Övningarna 
görs av deltagaren och deras hund, samma muskelgrupper 
tränas för de båda. För de som inte hade hund med sig, så 
ställde Ungdomsrådets eller kansliets hundar upp mot godis 
som betalning. Durens helg var den 24-25 augusti och det var 
nog en ganska perfekt tid, precis när skolor och arbete dragit 
igång efter sommarledigheterna. Drygt 11 000 besökare kom 
till Solvalla. 

Sweden International Horse ShowSweden International Horse Show
Den stora hästfesten på Friends Arena i Solna, Stockholm hölls den 28 november till 1 december. Agria är en stor sponsor av 
evenemanget och hade bjudit in några av sin samarbetspartners. Vi fick en bra plats att hålla till på alldeles bredvid SKK. Under 
de tre dagarna bemannades montern av hundungdomar från Ungdomsrådet, personal och hundar förstås. Det som var mest 
populärt hos publiken var att klappa våra hundar. 

Klara Wallman från Ungdomsrådet lånade ut sina hundar till de 
som ville prova på Upp och Hoppa.

Representantskapsmöte 
I god och glad stämning hölls vårt centrala årsmöte på Hotell 
Södra Berget strax utanför Sundsvall.  Eller egentligen ligger 
hotellet ovanför Sundsvall, högt beläget på berget med milsvid 
utsikt över staden och Västernorrland. Mötet samlade drygt 50 
deltagare, där 28 stycken var delegater från lokalklubbar och 
distrikt och de övriga bestod av Ungdomsrådet, personal samt 
inbjudna gäster. Några motioner fanns inte att diskutera och 
besluta om, däremot hade Ungdomsrådet tre propositioner 
(förslag). Det gällde revidering av våra U-SM regler, förvalt-
ning av nedlagda lokalklubbars kapital och den sista gällde en 
höjning av medlemsavgiften, om Svenska Kennelklubbens 
Fullmäktige skulle tillstyrka att ungdomsmedlemskapet kom-
mer att gälla länsklubbsmedlemmar mellan 19-25 år. Alla tre 
propositionerna antogs. Till slut valdes ett nytt Ungdomsråd, 
helt i enlighet med valberedningens förslag samt att en vakant 
suppleantplats kunde väljas efter förslag direkt på mötet. 

Maskotnålsmottagare
Två personer förärades vårt förtjänsttecken; Maskotnålen. 
Den 59:e nålen som delades ut gick till: Frida Öholm 
från Gävle: Frida är en förebild om hur en äkta eldsjäl beter 
sig inom den ideella verksamheten. Hon är någon som 
alltid ställer upp för sin lokalklubb oavsett om det gäller en 
liten städdag eller att dra ett tungt lass under Ungdoms SM. 
Oavsett vad de yngre i klubben vill arrangera så ställer hon 
upp i någon form. Hon är även den som ställer upp och 
skyddar ungdomarna, tar dem om ryggen och hjälper till att 
lösa konflikter. Som instruktör ger Frida ungdomarna skjuts 
till klubben eller till en tävling, om någon kanske inte har en 
förälder som kan ställa upp. Allt detta har Frida fortsatt göra 
för oss i klubben, även om hon lämnat Gävle Hundungdom 
och gått vidare i livet.
Nål nr 60 Helen Berggren: Det är i vår Handling-
kommitté som Helens engagemang har blommat ut. Hon har 
bidragit till ett enormt lyft i kommittén, men också till hela 
handlingsporten. Från att själv varit tävlande har hon i kom-
mitén breddat verksamheten genom nytänkande och driv-
kraft. Hon har ett tryggt ledarskap och stor kunskap, vilket 
ger både arrangörer, tävlande och föräldrar trygghet.
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Finalen för hundsportsåret är förstås Svenska Kennelklub-
bens hundfest på Stockholmsmässan i Älvsjö. Sveriges Hun-
dungdom var som vanligt med på kalaset och förutom att 
ha monter var det också final i Agria Rallylydnad Cup, SM 
final i junior handling och inte minst Nordiskt Mästerskap i 
junior handling. Däremot fick inte vår final i Agria Freestyle 
Cup plats i finalringen under den här helgen. Finalringen var 
den här gången upptagen av NM i freestyle och heelwork to 
music. Vilket förstås alltid känns tråkigt för oss som arrang-
örer av Agria Freestyle Cup och kanske för några av finalis-
terna. Men det blev en väldigt trevlig Hundmässa ändå, vår 
monter låg strategiskt bra till på SKK-torg, med mycket folk 
som passerar. Vi hade som vanligt jättebra och hjälpsamma 
funktionärer i montern.

Stockholm Hundmässa bjuder på det mesta som har med 
hundar och hundsport att göra, flera olika slags tävlingar 
och här kan man förstås shoppa det mesta till sin fyrfota vän 
eller strosa runt bland alla ras- och specialklubbsmontrar, 
den här gången var det rekordmånga som deltog, eller varför 
inte spendera en stund med att titta på uppvisningar. Svens-
ka Brukshundklubbens succé från året innan med att ha en 
aktivitetsring där en mängd hundsporter visades upp fanns 
även med på mässan den här gången. Som SBK:s ungdoms-
förbund fick några av alla våra duktiga ungdomar visa lite av 
vår breda verksamhet som agility, freestyle och lydnad. 

Stockholm Hundmässa 14-15 decemberStockholm Hundmässa 14-15 december

Till vänster syns några ur monterpersonalen: Roksana Jurenczyk, Victor 
Gustafsson och Elin Brodin och inte minst klappvänliga hundar. Till höger  Linda 
Widebeck som gjorde sin första hundmässa som vår förbundssekreterare.

Agria Rallylydnad CupAgria Rallylydnad Cup
Tillsammans med Agria Djurförsäkring har vi en cup för ung-
domar som tävlar i rallylydnad. De tävlande ungdomarna kan 
kvalificera sig i rallylydnadens alla fyra svårighetsklasser och de 
tre främsta ekipagen med mer än 70 poäng, kvalificerar sig till 
finalen som arrangeras i samband med Stockholm Hundmäs-
sa i december. Under 2019 hade vi 18 kvaltävlingar spridda 
över landet med många kvalade ungdomar och till sist kom 41 
ekipage till start i finalen. Finalen dömdes av Elin Viklund och 
Jannika Tilly. GRATTIS till alla finalister och ett extra grattis 
till er som hamnade på prispallen!

Agria Freestyle CupAgria Freestyle Cup
Vår final fick, som tur var, plats på Västra Kennelklubbens 
MyDOG i Göteborg. Så 2019 års final arrangerades den 6 
januari 2020. Det var, av drygt 20 kvalade ekipage, ändå 19 
stycken som kom till Göteborg för att tävla – härligt! Men 
alltid är det något oförutsett som händer. Den här gången var 
det att den ena domaren lämnade återbud ett drygt dygn innan 
tävlingen skulle vara. Efter ett större pådrag för att hitta en 
ersättare fann vi henne i Bende Press. Vårt djupaste tack till 
både Kerstin Eklund och Bende Press som dömde vår final 
med den äran. Och tack till alla duktiga finalister.
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Resultat Agria Freestyle Cup
Klass 1

1. Sara Hansson & Callunavias Sparkling Wildfire, bichon 
    havanais, Göteborgs Hundungdom
2. Embla Östh & Black Mica´s In It To Win It, flatcoated 
    retriever, Skarpnäcks Hundungdom
3. Alva Olsson & Evros Zahara, shetland sheepdog, 
    Rönne Hundungdom

Klass 2
1. Emelie Larsen Tyrling & Plymspireas Bonta, 
    finsk lapphund, Ängelholms Hundungdom

Klass 3
1. Anette Zimmergren & Duckhills Royal Flynn of  Emma,      
    nederlandse kooikerhondje, Siljans Hundungdom
2. Sara Hansson & Ängebråtens Dandy Bull-Holden, 
    bichon havanais, Göteborgs Hundungdom
3. Ella Johansson & Väståkra Navy Blue, border collie, 
    Göteborgs Hundungdom

Resultat Agria Rallylydnad Cup
Nybörjarklass

1. Emelie Vidberg & Myran, borderterrier
2. Emilia Lindström & Ares, rottweiler
3. Ida Åkesson & Fanta, border collie

Fortsättningsklass
1. Emma Gustafsson & Uffe, labrador retriever
2. Mikaela Lundgren & Smack, border collie
3. Josefine Vestergren & Vilja, flatcoated retriever

Avancerad klass
1. Moa Rosén & Supernova, tollare
2. Linnéa Molin & Ronjarovarpriser, ej SKK-reggad
3. Elin Henriksson & Thea, irländsk röd setter

Mästarklass
1. Malin Sigrén & Nett, ej SKK-reggad
2. Stina Helander & Bailey, shetland sheepdog
3. Johanna Edén & Molle, golden retriever 

Agria Freestyle Cup uttagningar
Sammanlagt 14 kval arrangerade av 8 klubbar.

Österåkers Hundungdom i samband med U-SM
Jönköpings Brukshundklubb
Hammarö Brukshundklubb

Uppsala Hundungdom
Linköpings Hundungdom
Skarpnäcks Hundungdom

Svenska Freestylehundklubben
Ulricehamns Brukshundklubb

Agria Rallylydnad Cup uttagningar
Sammanlagt 18 tävlingar arrangerade av 11 klubbar.

Luleå Hundungdom
Skarpnäcks Hundungdom
Billinge Brukshundklubb
Skellefteå Hundungdom
Uppsala Hundungdom

Österåkers Hundungdom (i samband med U-SM)
Örebro Hundsällskap BK

Jönköpings Brukshundklubb
Dvärgschnauzerringen & Södertälje Lokala KK

Eskilstuna Hunddressyrklubb
Hudiksvalls Brukshundklubb

Anette Zimmergren och Flynn vann klass 3.
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Ekonomi
Under det första halvåret av 2019 var Rebecka Ellnemar vår 
ekonomiassistent. Men på hösten begärde Rebecka studie-
ledigt och Fanny Ahnfelt anställdes som hennes vikarie. Ett 
visst samarbete har skett vid övergången av arbetet under hös-
ten/vintern 2019. Förändringar som gjorts är i stort sätt med 
samma inriktning som år 2018, då fokus legat på att struktu-
rera och utveckla arbetssättet inom ekonomin och det dagliga 
arbetet. Arbetsbeskrivningar bland ekonomiprogram och 
arbetssätt, arbetsgång vid bokslut samt ett utökat samarbete 
mellan ekonomiassistent och skattmästare Johanna Berglund, 
är exempel på sådan utveckling. 

Det ökade samarbetet innefattar månadsvis kontakt och eko-
nomisk rapportering till skattmästare Johanna från ekonomi-
assistent. Skattmästare Johanna tar sedan med sig 
rapporteringen till nästkommande styrelsemöte. Ytterligare 
en förändring från föregående verksamhetsår var att projektet 
Ung Ledare fick ett projektbidrag genom stiftelsen Konung 
Gustaf  V:s 90-årsfond på 100 000 kr i november 2019. 
Slutligen har den ekonomiska delen under 2019 varit som för-
väntad. Prognosen för verksamhetsår 2020 ser återigen god ut. 

Medlems- och klubbutvecklingMedlems- 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

Tio i topp – klubbar med 
flest medlemmar

Klubb  2019    2018     2017     
Göteborg 596     625       659     
Stockholm 480     442       458
Uppsala  335     327       341     
Köping  240     335       449     
Gävle  279     318       371
Linköping 267     253       247     
Sävsjö  265     293         90         
Hässleholm 223     217       234
Skarpnäck 229     147          139
Skövde-
Tidaholm 217     201       212     

Nystartade klubbar
Värmdö Hundungdom

Norra Älvsborgs Hundungdom

Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar
* Specialklubb där ungdomsmedlemskap gäller mellan 6-18 år
i.u = ingen uppgift finns

Specialklubbar   2019 2018 2017 
Svenska Brukshundklubben  3909 3813 4213 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 182   209   210 
Svenska Agilityklubben   146   157   154 
Svenska Pudelklubben    78    68    61 
Svenska Shetland Sheepdogklubben* 48    50    49 
Dvärgschnauzerringen   42   i.u    46 
Svenska Vallhundklubben  33             30    25
Svenska Lapphundsklubben  30    27    30
Cavaliersällskapet   29    32    36 
Svenska Vinthundklubben              28             22    24 

Nya samarbetsavtal
Under 2019 fortsatte samarbetsavtal att tecknas 
för special- och rasklubbar med medlemmar 
mellan 6 – 25 år. Det tecknades 6 nya avtal vilket 
innebär att vi snart har tecknat avtal med samtliga 
specialklubbar. Under året uppdaterades även 
Vorstehklubben samt Polarhundklubben sina av-
tal från att tidigare erbjuda ungdomar mellan 6-18 
år ungdomsmedlemskap till 6-25 år. På vår hem-
sida finns alla SKK klubbar som vi har avtal med 
och som därmed erbjuder sina ungdomsmedlem-
mar medlemskap i Sveriges Hundungdom. 
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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: Avesta, Gävle, Siljans, Västerdalarna
Vilande klubbar: Bollnäs, Falun, Ljusdal, Nedansiljan, Sandviken, Skutskär

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

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: Skövde-Tidaholm
Vilande klubbar: Götene, Hjo, Tomten

Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Sävsjö
Vilande klubbar: Helgesbo, Jönköping, Njudung, 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
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Lokalklubbarnas verksamhet
Underlaget till lokalklubbarnas verksamhet vi hämtat från den Klubbenkät som skickas ut till klubbarna i början av varje 
verksamhetsår. 32 klubbar besvarade enkäten av de 45 klubbar som vi räknade som aktiva under 2019.

Sammanställningen bygger på svaren från dessa klubbar:
Piteå 
Rönne 
Siljans 
Skarpnäck  
Stockholm
Skellefteå
Sölvesborg
Umeå

Avesta  
Boden  
Fagersta  
Halmstad  
Hässleholm  
Karlshamn 
Karlstad
Köping 

Linköping
Lomma  
Luleå  
Lund 
Mälarö
Norra Älvsborg
Norrköping 
Norsjö

Uppsala
Värmdö
Västerås
Ängelholm
Örebro
Östersund
Österåker
Östhammar

Samarbete inom klubben
Här svarar 26 klubbar att det fungerar bra. 7 klubbar har problem 
inom styrelsen. Här är några kommentarer: ”Vissa i styrelsen är inte 
alls aktiva och kommer inte ens på möten”. ”Flera har avgått, svårt att hitta 
nya och vi kanske kommer lägga ned”. ”Det var svårt att starta upp från 
grunden för nya styrelsen”. ”Några var aktiva och andra inte”. ”Problem 
med sekreteraren som hoppat av”. ”Det är för dålig kunskap om förenings-
teknik”. ”De som sitter i styrelsen kommer inte på styrelsemöten”. ”Dåligt 
engagemang, men till 2020 kommer vi att ha en ny styrelse.” På frågan om 
det fungerar bra med funktionärer och aktiviteter så svarar ändå  
24 av klubbarna att det gör det.
.
Styrelseutbildning för klubbfunktionärer
Hos 18 av klubbarna har någon/några gått styrelseutbildning. 
Nästan lika många, 17 stycken, önskar att klubbens funktionärer 
ska få gå en sådan.
 
Kontakt mellan Hundungdomsklubbar
Bara fem klubbar har någon form av kontakt och samarbete med 
någon annan Hundungdomsklubb. Här skulle vi förstås önska att 
kontakten kunde bli bättre och mer självklar mellan våra klubbar. 

Hur klubbarna bor
18 klubbar delar en lokal Brukshundklubb. 10 klubbar hyr en egen 
lokal eller delar med någon annan klubb eller förening.En klubb 
anger att de inte har tillgång till någon lokal.

Egen agilitybana och träningsmarker
Bara 12 stycken 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 32 klubbar har 
besvarat frågan med ja.

Hyra för sina lokaler och marker
Antalet klubbar som får betala hyra (eller liknande) var 14 stycken. 
Storleken på hyran varierar stort och summan per år är mellan 825 
kronor till drygt 200 000. 
18 klubbar betalar ingen hyra för sin lokal eller för marken.

Samarbete med Brukshundklubben
26 klubbar har besvarat frågan med ja, medan 6 klubbar inte har 
haft något samarbete. Det kan bero på alltifrån att man ligger 
långt ifrån varandra till att det finns gamla olösta konflikter mellan 
klubbarna. Eller att det inte finns något intresse av det.
Men för de som samarbetar är det framför allt inom tre områden 
man gör det: man delar lokaler och planer, man samarbetar när det 
gäller kurser och utbildningar och några stycken har representanter 
i varandras styrelser. 2 klubbar har problem med samarbetet med 
BK, men ingen av dem har angett vad problemet består av. 
12 klubbar har ett skriftligt samarbetsavtal med sin Brukshund-
klubb.

Samarbete med Svenska Kennelklubben
I och med att vi ingår i Svenska Kennelklubbens stora ”familj” av 
läns-, special-, verksamhets- och rasklubbar skulle man ju kunna 
tro att det blir tillfällen till både kontakt och samarbete. Men en-
dast 5 klubbar har besvarat frågan med ett ja. För de 5 är kontak-
ten antingen med länsklubb eller med en lokal Kennelklubb.  

Kontakt och samarbete med Studiefrämjandet
20 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. Vilket känns lite tråkigt, då en god kontakt 
med Studiefrämjandet kan vara särskilt viktigt vid klubbstarten. 
Några klubbar ser inte nyttan av att ha samarbete skriver de.

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 – 11 klubbar
Rapporterar alla sina aktiviteter – 15 klubbar
Får bidrag – 14 klubbar
Kan låna Sfr:s lokaler – 11 klubbar
Får hjälp med utskick – 4 klubbar 
Samarbete när det gäller PR – 8 klubbar
Bidrag till kurslitteratur – 4 klubbar
Deltar på varandras årsmöten – 4 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 29 av 32 svarat ja, 
medan 2 klubbar har svarat nej, alltså inga instruktörer alls. Hela 21 klubbar vill gärna ha flera 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 – 9 klubbar: Stockholm, Skellefteå, Örebro, Köping, 
Västerås, Halmstad, Luleå, Österåker och Rönne.
2 st – 4 klubbar: Umeå, Linköping, Sölvesborg och Lomma
3 st – 4 klubbar: Boden, Lund, Piteå och Ängelholm
4 st - 3 klubbar: Skarpnäck, Karlshamn och Hässleholm
5 st – 1 klubb: Norrköping
Inte angett antal – 2 klubbar: Uppsala och Fagersta

Ungdoms-/SBK-instruktörer (13 klubbar)
1 st – 6 klubbar: Skellefteå, Östersund, Norrköping, Luleå, 
Ängelholm och Mälarö
2 st – 3 klubbar: Stockholm, Norsjö och Rönne
4 st – 1 klubb: Karlshamn
9 st – 1 klubb: Skarpnäck
Inte angett antal - 2 klubbar: Uppsala och Fagersta

Rallylydnadsinstruktörer (12 klubbar) 
1 st – 8 klubbar: Skellefteå, Umeå, Boden, Skarpnäck, 
Öathammar, Köping, Österåker och Ängelholm 
2 st – 1 klubb: Norrköping och Norra Älvsborg
Inte angett antal: Uppsala och Fagersta

Freestyle- heelwork to musicinstruktörer 
(3 klubbar)
1 st – 2 klubbar: Uppsala och Norrköping 
5 st – 1 klubb: Skarpnäck

Handlinginstruktörer (3 klubbar)
1 st – 1 klubb: Köping, Västerås och Norra Älvsborg

Klubbledare (4 klubbar)
1 st – 1 klubb: Ängelholm
2 st – 2 klubbar: Stockholm och Östhammar
6 st – 1 klubb: Skarpnäck

Nose workinstruktör (7 klubbar)
1 st – 5 klubbar: Stockholm, Linköping, N:a Älvsborg, 
Luleå och Österåker
2 st – 1 klubb: Köping
5 st - 1 klubb: Skarpnäck

Ledare utan formell utbildning (22 klubbar)
1 st – 2 klubbar: Västerås och Rönne
2 st – 3 klubbar: Hässleholm, Piteå och Norra Älvsborg
3 st – 5 klubbar: Skarpnäck, Karlshamn, Östersund, Halm-
stad och Österåker 
4 st – 2 klubbar: Stockholm och Örebro 
6 st – 2 klubb: Siljans
7 st – 1 klubb: Luleå
Uppsala och Värmdö har inte uppgett antal.

Instruktörer man önskar inför framtiden
Allra mest vill klubbarna ha agilityinstruktörer. Inte mindre än 24 klubbar vill gärna utbilda flera medlemmar till just agility-
instruktörer. På delad andra plats på klubbarnas önskelista hamnar instruktörer i allmänlydnad och rallylydnad. Den alldeles nya 
utbildningen till Friskvårdsinstsruktör önskar sig 6 klubbar. 
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Agility – 17 klubbar
Prova på/aktivering – 14 klubbar 

Allmän/vardagslydnad – 9 klubbar
Rallylydnad – 5 klubbar

Valp/unghund – 4 klubbar
Nose work – 4 klubbar
Freestyle – 4 klubbar
Lydnad – 2 klubbar

Juniorkurs (för barn under 11 år) – 2 klubbar
Handling – 2 klubbar

Bruks – 1 klubbar
Flyball – 1 klubb

Heelwork to music – 1 klubb

Ingen klubb anordnade kurser i friskvård ”Upp och Hoppa - sund med 
hund”, viltspår eller klubbledarutbildning.

KlubbaktiviteterKlubbaktiviteter
Under den här rubriken samsas kurser, träningsträffar och läger som klubbarna har haft. 22 klubbar har haft någon form av 
kurs under året. Den här typen av kurser har man haft:

TräningsträffarTräningsträffar
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 
Filmkvällar 
Hundens dag 
Studiebesök 
Barnläger
Musikhjälpenkväll
Hundloppis

Tävlingar
Tävlingsverksamhet är något som svetsar samman medlemmarna på klubben. Men alla tävlingar, stora som små, är ett 
projekt som kräver insatser av många funktionärer och samarbete. Ofta behövs det flera olika typer av insatser för att ro täv-
lingen i land. 18 klubbar har haft inofficiella tävlingar under året. Populärast har det varit att anordna tävlingar i agility, 
lydnad och rallylydnad. Men alla hundsporter har det tävlats i på någon klubb under året. 9 klubbar har haft Officiella 
tävlingar. 

Agility (6 klubbar 11 tävlingar)
Linköping, Sölvesborg, Karlshamn, Hässleholm, Piteå 
och Rönne  

Rallylydnad (5 klubbar 25 tävlingar)
Uppsala, Piteå, Luleå, Linköping, Skellefteå  

Freestyle (2 klubbar 2 tävlingar)
Linköping och Uppsala 

Heelwork to music (2 klubbar 2 tävlingar)
Linköping och Uppsala

Lydnad (2 klubbar 3 tävlingar)
Uppsala och Sölvesborg 

Brist på kunskap och funktionärer är de två skäl som många klubbar anger om varför de inte 
har haft tävlingar. Därefter kommer att man tycker att man har brist på material. 

Uppvisningar
Pensionärsaktiviteter 
Skollovsaktiviteter
Aktiviteter med olika teman
Rosabandetpromenad
Mixkurs, agility & allmänlydnad



Klubbarnas ekonomi och marknadsföring
Alla klubbar förutom en uppger att de inte har problem med sin ekonomi. Den klubb som har haft problem så är det krångel 
med att komma åt bankkontot, vilket de fått central hjälp med. 17 klubbar skriver att de har ansökt om Lokalt Aktivitetsstöd. 
14 klubbar har fått bidrag från sina kommuner och 12 klubbar har också sökt och fått bidrag från Studiefrämjandet. Ett par 
klubbar har fått ekonomiskt bidrag från sitt distrikt, Östra Svealand. 

Pr, medlemsvärvning och medlemsvård
På frågan om klubben har deltagit i någon uppvisning under 
året svarar 14 stycken att de har gjort det.  
Uppsala – Invigning av idrottshall och på BK:s läger.
Stockholm – Uppvisning på Stockholm Hundmässa.
Skellefteå – Uppvisning i lydnad på skyltsöndagen.
Örebro – Uppvisning på Kvinnerstadagen..
Östersund – Agrias Hundpromenad och vid vårmarknad.
Sölvesborg – 1 majfirande.
Karlshamn – Uppvisning i agility.
Piteå –- Inte angett vid vilket tillfälle.
Värmdö – På Arken Zoo.
Norra Älvsborg – På NÄKK:s Nordic Dog Show samt 
andra utställningar och nyårsrally.
Köping – Agility på äldreboende.
Norrköping – Vid bostadsrättsförening, hundaffärer och 
kommunen. 

Pr-material klubben har tillgång till:

Facebook och övriga social medier – 29 klubbar
Hemsida – 24 klubbar
Kläder – 18 klubbar
Broschyrer/foldrar/flyers – 13 klubbar
Dekaler, märken mm – 4 klubbar

Genom redan aktiva medlemmar – 24 klubbar
Roliga aktiviteter – 24 klubbar
Genom hemsidan – 19 klubbar
Gratis prova på dagar – 17 klubbar
Attraktiva kurser – 15 klubbar
Genom brukshundklubben – 12 klubbar
På hundtävlingar – 8 klubbar
Lappar i skolor/affärer – 7 klubbar
Annonser – 7 klubbar
Öppet hus – 6 klubbar
Uppvisningar – 4 klubbar

Andra sätt för klubbarna att nå ut: Träningsgrupper i olika grenar 
och kontakt med en skola. Genom Facebook och så sprider vi info om 
oss vid lokala händelser . 

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

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

I första hand
Förbundsnytt – 19 klubbar
Hemsidan – 2 klubbar
Facebook – 4 klubbar
Brukshunden – 1 klubb
Hundsport – ingen klubb
Instagram – ingen klubb

I andra hand
Hemsidan – 9 klubbar
Facebook – 8 klubbar
Förbundsnytt – 3 klubbar
Hundsport – 3 klubbar
Instagram – 2 klubbar
Brukshunden – ingen klubb

I tredje hand
Brukshunden – 4 klubbar
Hundsport – 4 klubbar
Instagram – 4 klubbar
Facebook – 3 klubbar
Hemsidan – 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 – 15 klubbar

Kostnaden för kursen/utbildningen – 7 klubbar
Annan anledning – 2 klubbar 

Längden på utbildningen och tidpunkten – ingen klubb 
anger någon av detta som ett skäl i första hand. 

Spelar kursens/utbildningens arrangör 
någon roll?

Vi ville få reda på om det är skillnad på vem som står för 
utbildningen. Såhär blev utfallet:

Arrangören spelar ingen roll – 21 klubbar
Ideell klubb inom SKK-organisationen – 8 klubbar 

Privat aktör – ingen klubb har valt det alternativet

I fjärde hand
Hundsport – 5 klubbar
Hemsidan – 4 klubbar
Facebook – 4 klubbar
Brukshunden – 3 klubbar
Instagram – 2 klubbar
Förbundsnytt – ingen klubb

24.
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