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Kära förbund!
Vilket år vi har haft. 2018 fylldes som väntat av glädje, hundträning, roliga arrangemang, 
gemenskap och soliga dagar. Vi kickstartade året med att arrangera grundmodulen, 
utbildningen som fungerar som en grundkurs för dig som i framtiden vill utbilda dig till 
instruktör. De kommande månaderna fylldes med en massa årsmöten runt om i Sverige. 
Nya styrelser blev valda och ”gamla” blev avtackade. Jag hade turen att få träffa en hel 
del av styrelseledamöterna under vår centrala styrelseutbildning. Det finns ingenting som 
är så inspirerande som att få träffa er medlemmar ute i landet. Därför är Ungdoms SM 
också för mig en av årets stora höjdpunkter. Gävle Hundungdom var årets arrangör och 
de rodde evenemanget i land med lite hjälp från Svenska Brukshundklubbens distrikt i 
Gävleborg. 

Ungdoms SM är ett tillfälle under året då många av oss samlas och träffar våra vänner samtidigt som man tävlar i en rad 
sporter och kanske får fina tävlingsframgångar. Vår organisation är till för att ge ungdomar en chans att samlas kring det 
gemensamma intresset för hund, och ingenting gör det lika bra som Ungdoms SM. Stort TACK Gävle Hundungdom!

Rikslägret hölls som vanligt på Ånnaboda Camping utanför Örebro. Mitt under värmeböljan kämpade ungdomar med sina 
hundar i en hel vecka. Vi ledare letade vätskeersättning i hela Örebro och vi köpte nog upp hela lagret av flaskor med vatten. 
Trots värmen var lägret mycket uppskattat bland deltagarna och det gör mig väldigt glad att många av dem kommer tillbaka 
år efter år. Det blev i alla fall en bra anledning till att bada ofta under veckan. Vi får bara hoppas att vi slipper skogsbränder 
och extrem hetta i framtiden. 2018 var även ett år för samarbeten. Vi slöt otroligt många nya samarbetsavtal för det dubbla 
medlemskapet med en rad specialklubbar. Många avtal förnyades också där specialklubben höjde åldersgränsen, från 18 till 
25 år. Nya koncept på framtida samarbeten började utforma sig under året och det jag personligen är mest spänd att se utfal-
let på är nystartade Södra Älvsborgs Hundungdom. Den nya klubben har ett nära samarbete med ”sin” länsklubb. Det känns 
otroligt roligt att se hur samarbeten kan utvecklas och reformeras. 

Slutligen vill jag tacka alla er medlemmar som gjort detta året fantastiskt. Tack för allt ert slit, ert engagemang, alla långa mö-
ten, kvällsträningar, arrangemang och tävlingar. Jag är otroligt stolt över att få kalla mig er förbundsordförande.

Natalie Johansson, förbundsordförande
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Ungdomsrådets arbete 2018

Ledamöter
Natalie Johansson, Västerdalarna, ordförande
Victor Gustafsson, Skellefteå, vice ordförande
Johanna Berglund, Stockholm, skattmästare
Elin Brodin, Gävle
Klara Wallman, Linköping
Sofia Wickman Mörk, Skarpnäck
Johanna Karlsson, Göteborg 
Clara Widerholm, Uppsala 
Alicia Näslund, Mälarö

Från årsskiftet till och med den 22 september

Suppleanter
Kornelia Adabugday, Göteborg
Emilie Dahl, Stockholm

Ungdomsrådet hade 11 
protokollförda möten under 2018.

Från den 23 september
Ledamöter
Natalie Johansson, Västerdalarna, ordförande
Elin Brodin, Gävle, vice ordförande
Johanna Berglund, Stockholm, skattmästare
Victor Gustafsson, Skellefteå 
Klara Wallman, Linköping
Emilie Dahl, Stockholm
Johanna Karlsson, Göteborg 
Clara Widerholm, Uppsala

Suppleanter
Kornelìa Adabugday, Göteborg 
Roksana Jurenczyk, Örebro 

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
Daniel Persson, Norrköping, sammankallande
Mikaela Lönngren, Skarpnäck 
Michelle Boije, Örebro
Beatrice Utterström, Uppsala 
Stina von Heijne, Luleå, suppleant

Kanslipersonal
Märta Brandts, förbundssekreterare, heltid
Meta Lönnberg, heltid
Lotta Treiberg, deltid
Rebecka Ellnemar, deltid

Kansli
Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Ungdomsrådet: Johanna Karlsson, Alicia Näslund, Roksana Jurenczyk, Emilie Dahl, Kornelia Adabugday, Johanna Berglund, Natalie Johansson, 
Elin Brodin och Clara Widerholm. På bilden saknas Klara Wallman och Victor Gustafsson.
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Svenska Kennelklubben (SKK)
Som SKK:s ungdomsförbund har vi så kallad 
specialklubbsstatus, vi jämställs alltså med SKK:s övriga special-
klubbar, 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. 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. Under 2018 tog SKK också kraft-
tag för att få samtliga special-, verksamhets- och rasklubbar att gå 
med i vårt Ungdomsmedlemskap. Det gav önskvärt resultat och vid 
årsskiftet hade majoriteten av dessa klubbar skrivit under samar-
betsavtal med oss. Nu återstår ”bara” att få SKK:s länsklubbar att 
delta fullt ut i Ungdomsmedlemskapet och höja åldersgränsen från 
18 år till 25 år.

Samarbetspartners
Svenska Brukshundklubben (SBK)

2018 fyllde SBK 100 år vilket vi uppmärksammade. Det var SBK, 
tillsammans med SKK, som en gång i tiden var med och bildade 
Sveriges Hundungdom. Vårt samarbete går alltså långt tillbaka i ti-
den, sedan 1975. Många av våra Hundungdomsklubbar delar lokaler 
och träningsplaner med en lokal brukshundklubb. Tillsammans med 
SBK har vi 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 Ungdomsmedlem-
skapet 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
Liksom tidigare år har Studiefrämjandet varit vår självklara samtalspartner och bollplank när det gäller olika 
utbildningar. Ett nytt projekt som Studiefrämjandet har varit med och sjösatt är Upp och Hoppa, ett friskvårds-
projekt som på ett lustfyllt sätt ska får hundägare att röra på sig tillsammans med sina hundar.  

Många av våra lokalklubbar får mycket stöd och hjälp av Studie-
främjandet som finns på många ställen runt om i Sverige. När 
nya lokalklubbar ska startas är också Studiefrämjandet oftast 
med och kan stötta den nybildade klubben med många olika 
saker. Studiefrämjandet är, precis som vi, partipolitiskt och reli-
giöst obundet. Sveriges Hundungdom har en naturlig koppling 
till Studiefrämjandet och många av deras medlemsorganisa-
tioner 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 Repskapsmötet är Studiefrämjandet delaktiga.
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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. Sveri-
ges Hundungdom blir inbjuden att delta med monter och 
aktiviteter under dessa stora publika arrangemang.

Acana Orijen
I början av 2018 fick vi en ny samarbetspartner i 
hundfoderföretaget Acana Orijen, vilket vi blev väl-
digt glada över. Avtalet ger bland annat våra medlem-
mar rabatt på hundfoder. Dessutom skänker Acana 
Orijen generöst med fodersäckar som priser till både 
lokala tävlingar som till de som vi arrangerar centralt. 
Representanter för Acana Orijen har deltagit vid 
centrala arrangemang som till exempel Representant-
skapsmötet för att berätta om sina produkter och de 
har även delat ut ”goodiebags” till deltagarna.

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 hållning 
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.
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Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd och kanslipersonalen representerar både internt och 
externt.
4-7 januari MyDog, Göteborg – Johanna Karlsson och Kornelia Adabugday
6-7 januari och 20-21 januari SBK:s grundläggande instruktörskurs, Rotebro – Meta Lönnberg och Lotta 
Treiberg, personal
13 januari SBK 100 år, föreläsning Stockholm 13 januari – Emilie Dahl, Sofia Wickman Mörk, Clara 
Widerholm och Lotta Treiberg, personal
4 februari Stockholms Hundungdom, årsmöte, Kista – Meta Lönnberg, personal
6 mars SBK, möte Farsta – Meta Lönnberg, personal
17 mars Östra Svealand årsmöte Rotebro – Lotta Treiberg, personal
21-22 april Styrelseutbildning, Sveriges Hundungdom– Meta Lönnberg och Märta Brandts, personal
15 maj Örebro Hundungdom, uppstartsmöte – Meta Lönnberg, personal
26-27 maj SBK:s kongress – Natalie Johansson och Victor Gustafsson
25-27 maj Swedish Game Fair, Tullgarns slott– Alicia Näslund, Johanna Karlsson, Kornelia Abadugday, 
samt Märta Brandts och Lotta Treiberg, personal
10 juni Nora/Lindesbergs Hundungdom, uppstartsmöte  – Lotta Treiberg personal
Juli Junior European Open Agility, Nederländerna i juli – Elin Brodin (lagledare)
9-11 juli Prova på läger freestyle och rallylydnad, Sölvesborg – Alicia Näslund
16-21 juli Riksläger, Ånnaboda – Natalie Johansson, Elin Brodin, Victor Gustafsson, Klara Wallman, Alicia 
Näslund och Lotta Treiberg personal (19-20 juli)
3-4 augusti Ungdoms SM, Gävle – Natalie Johansson, Johanna Berglund, Elin Brodin (arrangör), Alicia Näs-
lund samt Lotta Treiberg och Märta Brandts personal
11-12 augusti Djurens Helg, Solvalla – Clara Widerholm, Klara Wallman, Johanna Berglund, Alicia Näs-
lund, Natalie Johansson, Elin Brodin samt Lotta Treiberg, Märta Brandts och Meta Lönnberg personal
15-16 augusti Vallhundsläger, Tungelsta – Emilie Dahl samt Lotta Treiberg personal
8 september SBK Tjänstehundsdagen, Alunda – Clara Widerholm
22-23 september Representantskapsmöte, Rotebro – Johanna Berglund, Natalie Johansson, Johanna 
Karlsson, Clara Widerholm, Elin Brodin, Emilie Dahl, Alicia Näslund, Kornelia Adabugday, Roksana Jurenczyk, 
Sofia Wickman Mörk samt Märta Brandts, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg personal
29-30 september SKK länsklubbskonferens, Stockholm - Natalie Johansson och Märta Brandts personal
10 oktober Studiefrämjandet, föreläsning, Stockholm – Meta Lönnberg, personal
18 oktober Upp & Hoppa, möte – Meta Lönnberg, personal
24 oktober SAgiK, möte, Rotebro – Meta Lönnberg, personal
27 oktober SBK, samverkansträff, Örebro – Meta Lönnberg, personal
26-28 oktober Läger i Kyrkekvarn, Mullsjö – Elin Brodin, Clara Widerholm och Klara Wallman
9 november Arbetsmiljö, referensgrupp, Stockholm – Meta Lönnberg, personal
19 november och 6 december MUCF, referensgruppsmöte, Stockholm – Meta Lönnberg, personal
24 november Finska Kennelklubbens ungdomsavdelning, Rotebro  – Johanna Berglund, Roksana Ju-
renczyk och Lotta Treiberg, Meta Lönnberg personal
27 november Studiefrämjandet, föreläsning, Stockholm – Meta Lönnberg, personal
29 november – 2 december Sweden International Horse Show, Solna – Roksana Jurenczyk, Kornelia 
Adabugday, Alicia Näslund och Meta Lönnberg personal
8-9 december Stockholm Hundmässa, Älvsjö – Johanna Karlsson, Johanna Berglund, Emilie Dahl, Clara 
Widerholm, Elin Brodin samt Lotta Treiberg, Meta Lönnberg och Märta Brandts personal
11 december Västerås Hundungdom, uppstartsmöte, Västerås - Meta Lönnberg, personal
12 december SBK/ Brukshunden, Farsta, redaktionsmöte – Lotta Treiberg och Märta Brandts, personal

Representation
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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. Drygt 
4000 broschyrer skickas ut till intresserade varje år och 
dessutom har vi dem med oss när vi är ute och represen-
terar på mässor och andra arrangemang. Mest populär av 
hundsportsbroschyrerna har den om rallylydnad varit. Vår 
informationsbroschyr skickas även ut i många tusen exem-
plar 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 broschyr som 
heter Pyssel och Lek, den vänder sig till de yngsta hun-
dintresserade. Här kan barn lösa ordflätor, färglägga och 
annat pyssel. Dessutom har vi en broschyr som kallas för 
”Det gäller dig” som tar upp regler och policys för våra 
medlemmar och funktionärer. Alla broschyrer producera-
des av Lotta Treiberg och trycktes av Bomastryck.

Central PR

Brukshunden med hundar hundar
Svenska Brukshundklubbens tidning är även våra medlem-
mars medlemstidning. Brukshunden utkom med 6 nummer 
under året. Vi har haft ca 4-6 sidor till vårt förfogande där 
vi har kunnat publicera reportage, intervjuer och berättat 
om nyheter som är på gång. Brukshunden har en upplaga 
på knappt 49 000 exemplar. Chefredaktör för Brukshunden 
har Jeanette Forsman varit och sammanställande redaktör 
för Sveriges Hundungdoms sidor har Lotta Treiberg varit.

Hundsport
Hundsport är Svenska Kennelklubbens tidskrift och ägdes av 
SKK:s länsklubbar fram till årsskiftet 2017-2018. Då tillsattes 
en ny redaktion där själva produktionen lades ut på en PR/mar-
ketingbyrå, Make Your Mark. Någon sammanhållande chefre-
daktör har inte funnits, utan kontakten för material och innehåll 
har skötts av personal på SKK:s Marknadsavdelning. I och med 
den stora omgörningen av tidningen bantades även utgivningen 
från 12 till 8 nummer per år. Under året utkom även två ”sys-
kontidningar” till Hundsport, en som behandlar utställning och 
en där jakthundar står i centrum. Sveriges Hundungdom fick en 
sida till vårt förfogande i huvudtidningen och sammanställande 
redaktör har Lotta Treiberg varit. Det har varit stundtals svårt 
att få igenom våra synpunkter, både när det gäller innehåll och 
utformning (layout). Vi har deltagit i flera redaktionsmöten un-
der året. Hundsport har en upplaga på knappt 82 000 exemplar.

Hundborgarmärket
Vårt kära gamla Hundborgarmärke fortsätter 
att komma ut varje år. Nya frågor och nya 
chanser att erövra vårt metallmärke. Det finns 
planer att även producera en digital version 
av Hundborgarmärkesformuläret, men än så 
länge är det papper som gäller. Under året 
skickades drygt 500 Hundborgarmärkesfor-
muläret ut, till det kommer tusentals formu-
lär som vi har med oss på mässor och andra 
arrangemang. 

Medlemstidningar



Digitala och sociala medier

Facebook 
Sveriges Hundungdom har en välbesökt Facebooksi-
da! Den 31 december 2018 var det 2 458 som gillade 
sidan och vi hade 2 432 följare. Precis som förra året 
är över 90 % av våra Facebookfans från Sverige, 91 % 
är kvinnor och största åldersgruppen är mellan 18 och 
24 år (31 %). Alla i Ungdomsrådet och personalen har 
möjlighet att administrera sidan och göra inlägg. Vid 
centrala arrangemang där ingen från Ungdomsrådet 
eller kansliet deltar, 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 inläg-
gen men det går inte att göra inlägg för någon utom-
stående. På sidan skriver vi om de aktuella händelser 
och nyheter som sker i organisationen.  Alla centrala 
kurser och läger läggs ut på Facebooksidan. Vi försö-
ker även hålla koll på när våra medlemmar represen-
terar Sverige ute i världen i olika tävlingssammanhang 
men även tipsa om när våra samarbetspartners t.ex. 
anordnar aktiviteter eller har tävlingar. Varje inlägg ses 
av flera hundra personer men allra flest hade vår nyhet 
om att ansökan till juniorlandslaget i agility nu var 
öppen – det sågs av nästan 6 000 personer!

Hemsidan 
Sveriges Hundungdom har sedan mars 2015 en hemsi-
da, shu.se, under SKKs epiträd, precis som alla SKKs 
länsklubbar och Stockholm Hundmässa. Hemsidan 
utvecklas och fylls på kontinuerligt med nyheter varje 
vecka, så det lönar sig att kika in där lite då och då. 
Hemsidan hade drygt 28 000 besökare under 2018 
och varje besökare surfade runt i ca 2 minuter. 90 % 
av hemsidans besökare kommer från Sverige, 80 % 
av besökarna är kvinnor och största åldersgrupperna 
är mellan 18 och 34 år (39 %). 55 % surfar via mobil 
enhet och 37 % med en stationär dator. Även i år hade 
vår hemsida flest besökare under Stockholm Hund-
mässa med nästan 700 unika besökare. På en andra-
plats kom när vi publicerade resultaten för tävlingen 
”Årets Hundungdom” med 600 besökare. Resultat är 
med andra ord väldigt intressant! I snitt har vi annars 
ca 60 besökare per dag.Webbredaktör för hemsidan är 
Meta Lönnberg, kansliet.

Instagram 
Sedan 2014 har Sveriges Hundungdom ett instagram-
konto som delas mellan ledamöterna i Ungdomsrådet 
samt kansliet. När stora händelser inträffar så lånas 
kontot ut, detta sker till exempel under Rikslägret. 
Instagramkontot har ungefär 1400 följare där två till 
fyra inlägg publiceras per vecka. De flesta av våra 
besökare är mellan 18 och 24 år (38 %) och majori-
teten av de som går in och kollar är kvinnor (93 %). 
Instagramkontot delar vardagliga händelser som sker 
på den lokala klubben men ibland får man som följare 
även se bilder bakom kulisserna, till exempel från Ung-
domsrådet egna styrelsemöten.
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Upp och hoppa – sund med hund
Alla kan friskvårdsträna tillsammans med sin hund! 
Upp och hoppa - sund med hund har fokus på att på 
ett enkelt, billigt och roligt sätt motivera hundägare att 
träna tillsammans med sina hundar. 
Upp och hoppa - sund med hund är ett projekt finan-
sierat av Svenskt Friluftsliv som Svenska Brukshund-
klubben driver i samarbete med Sveriges Hundung-
dom och Studiefrämjandet. Det treåriga projektet har 
som mål att fler människor ska ha möjlighet att utöva 
ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. Sund med 
hund är anpassad till allas behov, oavsett om en är 
nybörjare eller redan aktiv tillsammans med sin hund. 
För hunden och hundägaren finns stora hälsovinster 
att göra såväl för kroppens välmående som för de 
mentala processerna. Med andra ord: Sund med hund! 
Under 2018 har Svenska Brukshundklubben utbil-
dat flera friskvårdsinstruktörer som kommer kunna 
erbjuda inspirerande friskvårdskurser och föreläsningar 
för medlemmar ute på sina lokala hundklubbar. En av 
dessa instruktörer är även Hundungdomare – 
GRATTIS Camilla Harju till din nya titel!

Utbildning och projekt

Grundmodulen
Under två helger i kalla januari hade vi förmånen att få 
fantastiska pedagogen Therese Palm, numera general-
sekreterare på SBKs kansli, som lärare för nio blivande 
instruktörer. Teori om hunden, hundträning, grupp-
dynamik, pedagogik och coachande förhållningssätt 
varvades med praktisk träning i SKKs konferensloka-
ler och utomhus i Rotebro. Alla deltagare bodde över 
i det lilla mysiga hotellet Sjövillan nere vid Norrvikens 
strand.

Styrelseutbildning
Var eller vartannat år bjuder vi in våra klubbfunktio-
närer till styrelseutbildning. Då omsättningen – av 
förklarliga skäl – är stor i klubbarna behöver vi re-
gelbundet ha den här typen av utbildningar. Helgen 
den 21-22 april samlades 23 deltagare i SKK:s lokaler. 
Märta Brandts och Meta Lönnberg fungerade som 
kursledare och lärare under helgen.

SKK:s Utbildningskommitté
Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska 
Kennelklubbens utbildningskommitté (SKK/UK) och 
deltar på kommitténs möten. Som adjungerad bevakar 
Meta frågor som berör Sveriges Hundungdom och 
informerar UK om aktuella frågor som främst handlar 
om utbildning. UK har det övergripande ansvaret för 
SKKs centrala utbildningar och då framför allt den 
pedagogiska biten. 

Projektledare - Britta Agardh är projektledare för Upp 
och hoppa – sund med hund. Britta har lång erfa-
renhet inom området fysträning för hund men även 
för tvåbenta. Hon är certifierad personlig tränare och 
certifierad fysioterapeut på hund. Hos SBK har hon 
utbildat sig till allmänlydnadsinstruktör och provledare 
inom uthållighetsprov (UHP). På humansidan har hon 
gått pedagogisk barn- och ungdomsledarutbildning i 
idrott via SISU och är licensierad beteendecoach.
Tack vare Britta och projektet kommer våra Hundu-
ngdomsklubbar ute i landet få möjlighet att utöka sin 
verksamhet inom det här området.
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Läger i Kyrkekvarn
Den 26-28 oktober anordnades ett läger för lite äldre hundungdomar, de som är mellan 16-25 år. Vi fick 15 del-
tagare som under nästan tre dagar fick träna i nosework, rallylydnad, freestyle och agility för duktiga och enga-
gerade instruktörer. Deltagarna fick träna i alla grenar. Kyrkekvarn är ett fint ställe att ha läger på och det finns 
dessutom en träningshall om vädret skulle ställa till det. Vilket det gjorde just den här helgen då vintern valde, 
helt oväntat, att gästa oss för första gången den hösten. Hemresan för deltagarna gick dock bra, trots halkan.

Riksläger
Sommaren 2018 kommer vi att minnas länge för den svåra torkan, värmen, skogsbränderna och de extremt låga 
grundvattennivåerna. Det var varmt även under vårt Riksläger på Ånnaboda den 16-21 juli. Men våra duktiga 
ledare kunde planera så att träningspassen inte låg precis när det var som hetast. Ånnaboda i Kilsbergen har 
också nära till badsjöar för både människor och hundar och glassförsäljningen gick säkert som smort för res-
taurangen. Till sommarens läger kom 37 deltagare tillsammans med sina hundar. Många av dem hade varit på 
Rikslägret både en och flera gånger tidigare, men flera nya lägerdeltagare fanns det också. Som vanligt bjuds 
man på ett ”smörgåsbord” av olika hundsporter under veckan; agility, rallylydnad, lydnad, budföring, spår, sök, 
freestyle, handling och heelwork to music. Dessutom var det några föreläsningar under de hundfria timmarna. 
Till exempel var två räddningshundsförare på plats för att både berätta om och visa sin verksamhet. En av dessa 
båda räddningsförare hade även utbildat sin golden retriever till sjöräddningshund – spännande. Som vanligt vill 
vi varmt tacka våra fantastiska ledare: Natalie Johansson, Elin Brodin, Alicia Näslund, Mikaela Lönngren, Klara 
Wallman, Astrid Hesselborn Ingestam, Victor Gustafsson och Erika Andersson. Det är våra ledare som skapar 
den här succéveckan!

Vallningsläger
Den 15-16 augusti bjöd vi in till läger för vallhundsförare 
i Tungelsta söder om Stockholm. Ett läger för de som vill 
förkovra sig i den ädla konsten att tillsammans med hun-
den flytta och kontrollera lantbruksdjur (får och kor) för 
att underlätta i det vardagliga arbetet hemma på gården. 
Sju deltagare kom till instruktören Monika Lindbloms lilla 
fårgård i Tungelsta. De sju deltagarnas erfarenhet av att 
valla var väldigt varierande. Men just när det gäller kurser i 
vallning så spelar det inte någon stor roll. Man kan anpassa 
varje övning precis efter förarens och hundens nivå. Vi är 
glada över att Svenska Vallhundsklubben (SVaK) till en del 
sponsrade ungdomarna med lägeravgiften och att de – lik-
som vi – gärna vill se fler samarbeten av det här slaget.

Läger
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Kommittén har under 2018 bestått av Helen Berggren (ordförande), Daniel Persson (vice ordförande), Ida 
Milton, Lotten Rönquist, Patricia Eriksson, Hanna Andersson, Cindy Pettersson och Torbjörn Skaar samt Märta 
Brandts, adjungerad som representant från Sveriges Hundungdoms kansli. Märta har fungerat som kommitténs 
sekreterare. Vi har haft telefonmöte en gång i månaden och regelbunden mejlkontakt. 

Handlingkommittén

Öppna träningar
Under året har Handlingkommittén arrangerat öppna 
träningar på ett antal länsklubbsutställningar, däribland 
i Malmö, Västerås, Ransäter och Märsta. Dessa trä-
ningar har varit gratis för alla handlers (även minor och 
senior) och hållits efter att den ordinarie bedömningen 
har avslutats. Antingen har domaren eller någon före 
detta erfaren handler instruerat under träningarna. 

World dog show – Amsterdam
2017 års vinnare av Agria Junior Handling Cup var 
Felix Fransson. Felix blev tyvärr inte placerad.

European winner – Polen
Vinnaren av Ungdoms SM 2017 var Natalie Johans-
son och hon var representant på European Dog Show 
2018. Natalie tävlade med en beagle men kom tyvärr 
inte vidare till placering. 

Landslagsuttagning
Detta år gick landslagsuttagningen av stapeln i Norrkö-
ping. Dömde gjorde Lotten Rönquist, Julie Henriksson 
och Carina Andersson Rapp. De som blev uttagna 
till landslaget 2018 blev  Selma Mårtensson, Mimmi 
Roslin, Stina Frankesjö och Sophia Bartholomew. Som 
reserv utsågs Felix Fransson. Landslagscoach var He-
len Berggren och reservcoach Daniel Persson.

Crufts
2017 års vinnare av SM finalen, Mimmi Roslin, var den 
som sedermera fick representera Sverige på Crufts i 
Birmingham. Mimmi tävlade med en pointer, men blev 
tyvärr inte placerad.

Teambuilding för landslaget
Årets teambuilding hölls i SKK:s lokaler i Rotebro. 
Helen Berggren och Daniel Persson höll i två dagars 
träning den 31 oktober - 1 november. Hela laget del-
tog, förutom reserven. Svante Frisk höll i en anatomi-
lektion under första dagen. Resterande tid under första 
dagen tillägnades teori och samarbetsövningar. Under 
andra dagen deltog flertalet hundar av olika raser för 
praktisk träning.

Nora Edvinsson från Avesta Hundungdom tävlade med en boston 
terrier på U-SM i minior handling. Resultaten från U-SM finns 
längre fram i Verksamhetsberättelsen.

Mimmi Roslin visar en golden retriever på U-SM.



Agria Junior Handling Cup
Sedan några år har vi en tävlingscup. Poäng för att få 
delta i den här cupen får man på både junior hand-
lingtävlingar som Sveriges Hundungdom och Svenska 
Kennelklubbens länsklubbar arrangerar. Den som har 
samlat ihop flest poäng under året vinner en pokal och 
titeln Agria Junior Handling Cup vinnare. Vinnaren 
får ett resebidrag att utnyttja under 2019-2020. Mimmi 
Roslin var den som vann titeln.

Handlingtävling på 
Stockholm Hundmässa

Tävlingen var på söndagen den 9 december, dagen 
efter SM alltså. Domare i år var Agata Wehlin. Vinnare 
av junior handlingen 14-17 år samt dagens totalvinnare 
blev Mimmi Roslin. Vinnare av junior handlingen 10-
13 år blev Nellie Podlinski. Vinnare av minior hand-
lingen blev Tyra Lehikoinen. I senior handlingen vann 
Amanda Jangestig. 

Nordiskt mästerskap
NM går ut på att alla fem nordiska länder deltar med 
varsitt landslag bestående utav fyra handlers och en 
coach. Årets tävling gick av stapeln i Lilleström, Nor-
ge. Sveriges landslag bestod av: Selma Mårtensson, 
Mimmi Roslin, Stina Frankesjö och Sophia Bartholo-
mew. Landslagscoach: Helen Berggren (reserv Daniel 
Persson). Domare. Janelle Robbins, Storbritannien.
Stina fick sitt förstahandsval – en cocker spaniel. Mim-
mi fick sitt andra handsval - golden retriever. Selma 
och Sophia fick sina tredjehandsval som var pointer 
respektive petit basset griffon de vendéen. Samtliga 
blev utplockade bland topp tio. Selma vann guld och 
Sophia silver i den individuella tävlingen. I lagtävlingen 
kom det svenska laget på en hedrande andra plats och 
tog silvermedalj.

Svenska Mästerskapet
Mikael Nilsson dömde årets SM-tävling. Ringsekrete-
rare var i år igen Helen Berggren och Maria Eriksson. 
Som jokerhundar (utbyteshundar för finalisterna) var 
rasen toypudel. Resultatet blev följande:

 1:a Selma Mårtensson
 2:a Mimmi Roslin
 3:a Stina Frankesjö
 4:a Natalie Johansson 

Handlingkommittén

En framgångsrik handlingsäsong hade Selma Mårtensson. Hon vann guld 
på NM i Norge och blev även SM vinnare på Stockholm Hundmässa.
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Årets Hundungdom
Fortsättningen på vår tävling, som egentligen mer är en fin titel och utmärkelse, verkar vara populär, fler och fler 
kommer in med sina bästa tävlingsresultat. 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. Två av Årets Hundungdomar är det för andra året i rad, i samma gren och med samma 
hund, det är en stor prestation: Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya och Amanda Sjölander med Höglandsnäsets 
Accra. Stort GRATTIS till samtliga vinnare!

Agility 
X-small
Elin Nilsson med Slättelyngagårds Botty, papillon 
Hässleholms Hundungdom

Small
Annika Ericson med Svea, dvärgschnauzer 
Hässleholms Hundungdom

Medium
Siri Persson med Yermoloff´s Dodger, sheltie 
Göteborgs Hundungdom

Large
Amanda Sjölander med Höglandsnäsets Accra, border collie 
Piteå Hundungdom

X-large
Elin Nilsson med Eye Dog Aberlour, border collie 
Hässleholms Hundungdom

Bruks
Anna Höök med Försvarsmaktens Harra, tysk schäferhund 
Stockholms Hundungdom

Lydnad
Amelie Ramsten med Andreas, australian kelpie 
Stockholms Hundungdom

Heelwork to music
Frida Weiler Hagelin med Aquastar´s Lucifer, portugisisk 
vattenhund, Uppsala Hundungdom

Rallylydnad
Matilda Persson med Elvis, landseer 
Gävle Hundungdom

Handling (Agria Junior Handling Cup)
Mimmi Roslin, Lunds Hundungdom

Årets Hundungdom i lydnad 2018 är Amelie Ramsten. Hon 
tävlar tillsammans med kelpien Andreas, ”Zack” till vardags.

Freestyle
Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya, border collie 
Mälarö Hundungdom
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Lydnadstävlingar 
(2 tävlingar arrangerade av 1 klubb)

Sölvesborg 2

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 
(23 tävlingar arrangerade av 8 klubbar)

Hässleholm 2
Karlshamn 2

Klinteortens 3
Piteå 8

Rönne 3
Sölvesborgs 1

Uppsala 1
Västerdalarnas 3

Rallylydnadstävlingar 
(24 tävlingar arrangerade av 6 klubbar)

Piteå 10
Uppsala 7

Luleå 4
Skellefteå 1
Österåker 1
Stockholm 1

Freestyletävlingar 
(5 tävlingar arrangerade av 3 klubbar)

Linköping 2
Göteborg 2 
Uppsala 1

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

Uppsala 1 st
Linköping 2 st
Göteborg 2 st

Gävle Hundungdom hade inte särskilt stor vana av att anord-
na tävlingar men med gott humör och duktiga funktionärer 
lyckades de genomföra detta stora arrangemang. Visst blev 
det missar här och var under de tre dagar som U-SM pågick. 
Men det stora och härliga är att vi har positiva funktionärer 
på våra Hundungdomsklubbar som vill ta tag i ett sådant här 
projekt och som också genomför det. De allra flesta som 
kommer och tävlar hjälper också gärna till där det behövs för 
att lösa saker som uppstår, eller kavlar upp ärmarna och 
ställer upp som funktionärer. Tävlingsplatsen låg på en 
idrottsplats bredvid Gävletravet och det var en i många 
avseende bra plats. Här fanns duschar och toaletter samt 
vatten på nära håll och alla grenar – förutom bruksets 
specialmoment – kunde hållas samlade på idrottsplatsens 
gräs- och grusplaner. 

För de som ville tälta gick det bra att göra det i anslutning till 
tävlingsplatsen. Dessutom fanns mat och fika som servera-
des av hjälpsamma funktionärer. Vissa saker kan man som 
arrangör inte alls påverka och det är förstås vädret; som bjöd 
på alltifrån strålande solsken och hetta till åskoväder och 
regn. Gävle Hundungdom, med Elin Brodin och Kristin 
Vikberg Nilsson, i spetsen hade anordnat ett U-SM med 
samtliga grenar. Direkt efter veterinärbesiktning och invig-
ning på fredagen drog tävlingarna igång i freestyle, heelwork 
och handling. Under lördagen var det tidig samling för 
bruksekipagen och någon timme senare var det agility- och 
rallylydnadstävlandes tur att samlas. På söndagen fortsatte 
tävlingarna i agility och rallylydnad och dessutom var det 
lydnadstävlingar. 

Ungdoms SM 2018
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Resultat Ungdoms SM
Minior handling
1. Nora Edvinsson, Avesta Hundungdom

Junior handling
1. Selma Mårtensson, Östersunds Hundungdom
2. Sophia Bartholomew, Linköpings Hundungdom
3. Natalie Johansson, Västerdalarnas Hundungdom

Senior handling
1. Emma Hedenskog, Hässleholms Hundungdom
2. Maja Knutsson, Västerdalarnas Hundungdom
3. Robyn Åhlin, Klinteortens Hundungdom

Bruks appellklass spår
1. Anna Höök & Försvarsmaktens Harra, tysk schäferhund,          
Stockholm Hundungdom
2. Jennifer Nordin & Blackneck´s C`fey, belgisk vallhund 
   malinois, Skarpnäcks Hundungdom

Bruks lägre klass spår
1. Jessica Nilsson & Manvargens Lilla Å, pudel mellan, 
    Skövde-Tidaholms Hundungdom

Bruks högre klass spår
1. Julia Åström & Coworker´s Burning Inside, australian          
    shepherd, Luleå Hundungdom
2. Linnea Bonnevier & Lustans Tres Onyx, flatcoated 
    retriever, Gävle Hundungdom

Bruks elitklass spår
1. Sofia Olsson & Storlurs Blixtra, belgisk vallhund malinois,          
    Gävle Hundungdom
2. Jennifer Nordin & Blackneck´s B`Xanta, belgisk vallhund            
    malinois, Skarpnäcks Hundungdom

Bruks appellklass sök
1. Diana Bergström & The Look Surprise Macie, border         
    collie, Göteborgs Hundungdom

Bruks elitklass sök
1. Erica Häggström & Tunevannets Check, border collie,      
    Örebro Hundungdom

Lydnad startklass
1. Frida Hallgren & Reedsweepers Tex Treasure, labrador      
    retriever, Uppsala Hundungdom
2. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi, Västerdalarna    
    Hundungdom
3. Julia Larsson & Emenems Yatzy, border collie, Växjö 
    Hundungdom

Lydnad klass 1
1. Amelie Ramsten & Andreas, Australian kelpie, Stockholms           
    Hundungdom
2. Jonna Smedberg & Vallviljans Riwa, border collie, Mälarö        
    Hundungdom
3. Diana Bergström & The Look Surprise Macie, 
    border collie, Göteborgs Hundungdom

Lydnad klass 2
1. Erika Johansson & Australian Mates Easy to Love, 
    Enköpings Hundungdom

Lydnad klass 3
1. Nathalie Johansson & Look, border collie, Göteborgs 
    Hundungdom
2. Sarah Öhman & Kira, ej stambokförd, Österåkers 
    Hundungdom
3. Sarah Öhman & Tollarbos Cassie med Kolasmak, tollare,         
    Österåkers Hundungdom

Freestyle klass 1
1. Lisabet Lindbäck & Aussie Actions Olivander, australian kelpie,    
    Skellefteå Hundungdom
2. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi, Västerdalarnas 
    Hundungdom
3. Robyn Åhlin & Sobelkustens a Sky Full of  Stars, shetland    
    sheepdog, Klinteortens Hundungdom

Freestyle klass 2
1. Frida Weiler Hagelin & Aquastar´s Lucifer, portugisisk 
    vattenhund, Uppsala Hundungdom
2. Elinor Gustafsson & Solarwes Barco, gos d´atura catala, 
    Uppsala Hundungdom
3. Matilda Ekström & Hunky-Dory Incredible, bolognese, 
    Västerdalarnas Hundungdom

Freestyle klass 3
1. Jonna Smedberg & Vallviljans Riwa, border collie, Mälarö 
    Hundungdom
2. Matilda Ekström & Hunky-Dory Vikkidolce D´ugo, bolognese,   
    Västerdalarnas Hundungdom
3. Julia Larsson & Emenems Yatzy, border collie, Växjö 
    Hundungdom

Heelwork to music klass 1
1. Lisabet Lindbäck & Aussie Actions Olivander, Australian kelpie,   
    Skellefteå Hundungdom
2. Anna Hedenskog & Tiddy´s Single Lady, chihuahua långhårig,    
    Uppsala Hundungdom
3. Rebecka Högegård & Audax Fidelique Afrodite, tollare, 
    Skövde-Tidaholms Hundungdom

Heelwork to music klass 2
1. Frida Weiler Hagelin & Aquastar´s Lucifer, portugisisk 
    vattenhund, Uppsala Hundungdom
2. Angelica Palmér & Tullarbackens Hurricane, australian kelpie,    
    Bodens Hundungdom
3. Elinor Gustafsson & Solarwes Barco, gos d´atura catala, 
    Uppsala Hundungdom

Heelwork to music klass 3
1. Sofia Wickman Mörk & Vallviljans Race, border collie, 
    Skarpnäcks Hundungdom
2. Magdalena Hägge & Able Milly, working kelpie, Luleå 
    Hundungdom

Teamwork to music
1. The red dancing team, Östra Svealands Hundungdom
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Rallylydnad nybörjarklass
1. Frida Westergren & Böstabyns Räser, border collie, Umeå HU
2. Lisa Alestrand & Emenems Nikki, border collie, Köpings HU
3. Ida Åkesson & Valltäppans Fanta, border collie, Rönne HU

Rallylydnad fortsättningsklass
1. Amanada Sjölander & Höglandsnäsets Accra, border collie,       
    Piteå Hundungdom
2. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi, Västerdalarnas HU
3. Stina Helander & Genitas Golden Eye, Uppsala Hundungdom

Rallylydnad avancerad klass
1. Robyn Åhlin & Sobelkustens a Sky Full of  Stars, shetland       
    sheepdog, Klinteortens Hundungdom
2. Elin Henriksson & Soft Gold Sweet Yin, Karlstads HU
3. Ellinor Beck Bengtsson & Sunny Delight´s Zoulmate, Rönne     
    Hundungdom

Rallylydnad mästarklass
1. Matilda Persson & Flugdammens Curry, Gävle Hundungdom
2. Matilda Persson & Elvis, Gävle Hundungdom
3. Amanda Brandt & Keep Smilings Tigers Eye Negro, Skellefteå   
    Hundungdom
3. Malin Sigrén & Benkebos Nett, Östersunds Hundungdom

Agility klass 2 medium
1. Rebecka Gadle & Hob-Nob´s Emile, berger des pyrénées,   
    Uppsala Hundungdom
2. Frida Rehnström & Windcrest Pretty Smart, shetland sheepdog,  
    Österåkers HU
3. Josefine Moberg & Dalorogårdens Surviving Fighter, miniature  
   American shepherd, Gävle Hundungdom

Agility klass 2 large
1. Emelie Magnusson & Måsarps Tora, border collie, Göteborgs   
    Hundungdom

Agility klass 2 x-large
1. Robyn Åhlin & Rindi´s Highland Hope and Glory, engelsk   
    springer spaniel, Klinteortens Hundungdom

Agility klass 3 x-small
1. Kristin Vikberg Nilsson & Ida, ej stambokförd, Gävle HU
2. Rebecka Gadle & Jolie, podengo portugues, Uppsala HU
3. Ida Edvardson & Heartseeker´s Moonraker, papillon, Växjö HU

Agility klass 3 small
1. Andrea Stenlund, Schavon´s Curly Effect, pudel dvärg, 
    Skellefteå Hundungdom
2. Linn Jonsson & Kråkslottets Mai XVII, Shetland sheepdog,   
    Skellefteå Hundungdom
3. Johanna Carlsson & Candy, shetland sheepdog, Växjö HU

Agility klass 3 medium
1. Sofie Langager & Maktez Yra, pumi, Gävle Hundungdom
2. Tilde Lampinen & Funny Black It´s a Miracle, shetland 
    sheepdog, Fagersta Hundungdom
3. Athina Remneman & Czaruso Bita, mudi, Västerdalarnas HU

Agility klass 3 large
1. Ida Edvardsson & Nalle, ej stambokförd, Växjö Hundungdom
2. Matilda Ekström & Hob-Nob´s Gigolo, berger des pyrénées,   
    Västerdalarnas Hundungdom
3. Lovisa Hillbom & Albatross, mudi, Gävle Hundungdom

Agility klass 3 x-large
1. Lovisa Gustafsson & Råhultets Cube Bellini Peach, labrador     
    retriever, Lunds Hundungdom
2. Hanna Uhlan & Sheepchaser´s Era, border collie, Köpings HU
3. Emelie Magnusson & My Trusted Friend Chen Yim, border   
    collie, Göteborg Hundungdom

Agility klass 1 x-small
1. Julia Nässelqvist Wikström & Star Havanais Kung Huberg,     
    bichon havanais, Gävle Hundungdom

Agility klass 1 small
1. Elin Johansson & Yatzy, dansk-svensk gårdshund, 
    Göteborg Hundungdom
2. Jenny Mossberg & Diza, pudel dvärg, Gävle Hundungdom
3. Tilde Andersson Cederholm & Carhart Yamilla, cavalier king    
    charles spaniel, Piteå Hundungdom

Agility klass 1 medium
1. Tyra Kranshed & Truemeric Atonia, miniature american    
    shepherd, Österåkers Hundungdom
2. Frida Hallgren & Aktiviva´s Hertta Di Matti, nova scotia duck   
    tolling retriever, Uppsala Hundungdom

Agility klass 1 large
1. Julia Söderberg & Stoja, border collie, Uppsala Hundungdom
2. Felicia Blomfelt & Walkabout Link, australian kelpie, 
    Uppsala Hundungdom
3. Angelica Kard & Genitas Kardemummabulle, shetland 
    sheepdog, Köpings Hundungdom

Agility klass 1 x-large
1. Tilde Jansson & Hjärtat, ej stambokförd, Nacka Hundungdom
2. Lisa Alestrand & Loki, border collie, Köpings Hundungdom
3. Kristin Vikberg Nilsson & Keep Smilings Tiger Eye Negro,   
    border collie, Gävle Hundungdom

Agility klass 2 x-small
1. Tilde Holmqvist & Ellamonte´s Magic-Manzano, jack russell     
    terrier, Piteå HU

Agility klass 2 small
1. Elin Falk & Brainpools Let´s Make Miracles, Shetland 
    sheepdog, Uppsala Hundungdom
2. Tilde Jansson & Morris, ej stambokförd, Nacka Hundungdom

Agility lag small
1. Run Fast
2. Team Victorem
3. Yatzy & Brudarna

Agility lag medium
1. Fartdårarna
2. In it to win it

Agility lag large
1. Just run
2. Vallhundarna
3. Team Victorem 2.2 
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Saker som händer tre år i rad blir en tradition och 2018 var det tredje gången 
som vi var med på Agria Djurförsäkringars event; Djurens Helg. Under två 
dagar, den 11-12 augusti, fylldes Stockholms travbana Solvalla med djur av 
olika slag. Det är hästar, kor, får, höns och andra fåglar, smådjur och kräldjur 
och givetvis massor med hundar. De senare ges även chans att tävla officiellt 
i freestyle och rallylydnad. Men till skillnad från de flesta andra arrangemang 
där tävlingar står i fokus är Djurens Helg för de besökande. Framförallt är det 
barnfamiljer som lockas till Solvalla, här borde det finnas något att titta på och 
göra för de flesta. Vi har vår monter på plats och förutom att rita på t-shirts, ta 
Hundborgarmärket och pyssla har vi hundar som gillar att bli klappade. Efter 
en lång värmebölja kom regnet till Stockholm på söndagen och det gjorde nog 
att antalet besökare inte slog rekord det här året. 

Djurens Helg

2018 års Representantskapsmöte avhölls i Svenska Kennel-
klubbens konferensavdelning i Rotebro helgen den 22-23 
september. Mötet var ovanligt välbesökt, det kom 65 delega-
ter och gäster. De senaste åren har intresset och lusten för att 
delta på Repskapsmötet ökat, vilket är en härlig trend; våra 
medlemmar är engagerade och vill verkligen vara med och 
påverka riktningen framåt för vår organisation. Att vi också 
får gäster från våra samarbetspartners som Svenska Kennel-
klubben, Svenska Brukshundklubben, Svenska Terrierklub-
ben och Studiefrämjandet är bara grädde på moset. 
Årets Representantskapsmöte skulle diskutera och ta ställ-
ning till motioner från Skarpnäcks Hundungdom som gällde 
ändringar i våra stadgar, vilket även en av fyra propositioner 
(förslag) Ungdomsrådet gjorde. Efter diskussioner och röst-
ning kunde både motionen och propositionen gå igenom, 
men med vissa tillägg. UR:s övriga förslag gällde förändring-
ar i våra bestämmelser för Ungdoms SM, som att de vinnan-
de ekipagen av de högsta klasserna får tävla på ”stora” SM i 
grenen nästföljande år och att de gäller även om man skulle 
ha hunnit fylla 26 år. UR:s förslag om att tillåta oregistrerade 
hundar delta i appellklassen i bruks togs senare tillbaka av 
Ungdomsrådet. Och apropå Ungdomsrådet handlade hel-
gens sista punkter om att välja en ny styrelse. Valberedning-
ens förslag gick igenom utan några diskussioner. 

Maskotnålsmottagare
Middagen på lördagskvällen under Repskapet hölls under 
temat ”gult är inte fult!”.  Under den trevliga middagen 
delades vårt – enda och förnämsta – förtjänsttecken ut: 
Maskotnålen. I år var det två personer som fick motta nålen 
och det var Daniel Persson från Handlingkommittén och 
för sitt arbete i kommittén. Den andra personen var Elin 
Viklund från Östra Svealands distrikt. Elin Viklund har delat 
sitt stora engagemang mellan Skarpnäcks Hundungdom och 
distriktet. Maskotnålmottagaren måste själv vara på plats för 
att få sitt fina märke och om man inte kan närvara det året 
man utses, får man försöka återkomma något annat år. En 
person som fick Maskotnålen redan 2012, men som vi inte 
har lyckats ”lura” till vår högtidliga Repskapsmiddag förrän i 
år var Torbjörn Skaar. Torbjörn sitter sedan lång tid tillbaka i 
vår Handlingkommitté. 

Under Djurens helg kör även kaniner agility.

Representantskapsmötet

Slutklämmen på helgen var verkligen som hela känslan under 
ett riktigt bra och trevligt Repskapsmöte, högt i tak och inga 
som helst problem att hitta personer som ville sitta i valbe-
redningar och andra sammanhang – en mycket positiv känsla 
för alla oss med Sveriges Hundungdom i våra hjärtan. 
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Helgen den 8-9 december var det dags för årets Hundmässa 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Två dagar som är fullspäckade 
med aktiviteter och tävlingar, både för vår och för Svenska 
Kennelklubbens del. Det krävs förstås mycket förberedelser 
för att få allting på plats, på torsdagen är mässan bara som ett 
tomt skal. Det tar ungefär två dagar att bygga upp allting som 
montrar, väggar, mattor, läktare och tävlingsringar.  Klockan 
sju på lördagsmorgonen ska det vara klart, för då släpps de 
första hundarna och deras förare in i lokalerna efter att ha 
passerat veterinärbesiktningen. SKK:s ambition att bjuda 
besökare på en massa saker att göra och titta på fortsätter och 
den stora A-hallen (aktivitetshallen) är numera helt fylld av 
hundsportsaktivteter och ras- och specialklubbsmontrar. Ut-
ställningsringarna är placerade i två andra hallar. Vi i Sveriges 
Hundungdom hade alla våra tävlingar i aktivitetshallen och vår 
monter var placerad på SKK-torg. 

Även i freestyle var det finaler, på lördagen var det SM i freestyle, heelwork to music och teamwork to music som avgjordes. 
På söndagen intog vi finalringen med 26 finalister i Agria Freestyle Cup för 15:e året. My Johansson och Frida Binette var 
domare och de var mycket nöjda med kvaliteten på de tävlande ekipagen. Det kan man lätt förstå, många av de tävlande hade 
tävlat framgångrikt på SM dagen innan, och deras prestationer i vår final gick inte av för hackor. Freestylen startar ganska 
tidigt på söndagsmorgonen men snart var läktaren välfylld och publiken visade sitt stöd för de många härliga programmen. För-
utom fina priser, rosetter och annat får ett par ekipage visa upp sina program i finalringen senare på eftermiddagen. I år var det 
Jonna Smedberg, som var ohotad segrare i klass 3, med sin fina border collie Zoya och Märta Andersson med australian kelpien 
Ingvar som fick representera Agria Freestyle Cup, Sveriges Hundungdom och inte minst hundsporten freestyle. Sällan har det 
väl varit en sådan fantastisk publikstämning dessa två tjejer och deras fantastiska hundar lyckades få till - Wow!

Pristagare Agria Freestyle Cup
Klass 1

1. Robyn Åhlin & Sobelkustens a Sky Full of  Stars, sheltie
2. Lisabet Lindbäck & Aussie Action´s Olivander, 
    australian kelpie
3. Amanda Rickardsson & Fabien z Levinské Kovárny,  
    chodsky pes

Klass 2
1. Elinor Gustafsson & Solarwes Barco, gos d´atura catalá
2. Anna Hedenskog & Tiddy´s Single Lady, chihuahua
3. Nathalie Mårtensson & Jenzan Michael Jackson,    
    shetland sheepdog

Klass 3
1. Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie
2. Märta Andersson & Cefeus Zharles-Ingvar II, 
    australian kelpie
3. Sara Hansson & Ängebråtens Dandy Bull-Holden,   
    bichon Havanais

Sammanlagt 18 tävlingar arrangerade av 11 klubbar.

Gävle Hundungdom i samband med U-SM
Göteborgs Hundungdom

Hammarö Brukshundklubb
Hässleholms Hundungdom
Jönköpings Hundungdom
Kungsörs Brukshundklubb
Linköpings Hundungdom
Skarpnäcks Hundungdom

Svenska Freestylehundklubben
Ulricehamns Brukshundklubb

Örebro Hundsällskap

Stockholm Hundmässa

Svenska Brukshundklubben (SBK) fick ta stor plats i år då de firar 100 år. De hade fått en egen arena med läktare för att kunna 
bjuda besökare på uppvisningar av hela sin breda verksamhet. Vi fick – som SBK:s ungdomsförbund – ta plats på arenan och 
vi visade bland annat upp agility och lydnad. Hundmässan har alltid ett visst tema och i år var det barnboksförfattaren Elsa 
Beskow som var temat och hennes sagofigurer Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin och inte minst pudeln Lilla Prick. Det 
var ett fint tema som framför allt fick ta plats i finalringen, där varenda detalj passade in i det Beskowska julfirandet.

Agria Freestyle Cup

Agria Freestyle Cup uttagningar
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Tillsammans med Agria Djurförsäkring har vi en cup för ungdomar som tävlar i rallylydnad. 
De tävlande ungdomarna kan kvalificera sig i rallylydnadens alla fyra svårighetsklasser och de tre främsta ekipagen med mer 
än 75 poäng, kvalificerar sig till finalen som arrangeras i samband med Stockholm Hundmässa i december. Under 2018 hade 
vi hela 23 kvaltävlingar spritt över landet och till sist kom 42 ekipage till start i finalen. Finalen dömdes av Lotta Carlberg och 
Jannika Tilly. GRATTIS till alla finalister och ett extra grattis till er som hamnade på prispallen! Agria hade sponsrat alla fina-
listerna med priser och ett dignande prisbord till respektive prispall – STORT tack för alla fina priser Agria. Stort tack även 
till domare och alla funktionärer för er hjälp, utan er går det inte att genomföra tävlingarna på mässan.

Agria Rallylydnad Cup 

Sammanlagt 28 tävlingar arrangerade av 18 klubbar.Nybörjarklass
1. Anna Höök & Försvarsmaktens Harra, tysk schäferhund
2. Julia Larsson & Emenems Yatzy, border collie
3. Anna Hedenskog & Stonerose Beautiful Boy, Chihuahua

Fortsättningsklass
1. Anna Renberg & Trollschnauzerna Xclusive, dvschnauzer 
2. Amanda Sjölander & Höglandsnäsets Accra, border collie
3. Frida Bergman & Seareeds Miss Tessla, labrador retriever

Avancerad klass
1. Maria Kättström & Ruffle´s Jump For Joy, pudel stor
2. Stina Helander & Genitas Golden Eye, shetland sheepdog
3. Robyn Åhlin & Sobelkustens a Sky Full of  Stars, sheltie

Mästarklass
1. Lisabet Lindbäck & Aussie Action´s Olivander, kelpie
2. Victoria Ruzbarsky & Lacey, ej stambokförd
3. Maria Lilja & Fieldman´s Marshmallow Attack, pudel   
    mellan

Agria Rallylydnad Cup uttagningarPristagare Agria Rallylydnad Cup

Uppsala Hundungdom 2 st
Uppsala Brukshundklubb 2 st

Luleå Hundungdom 2 st
Matfors Brukshundklubb 2 st
Billinge Brukshundklubb 2 st

Skellefteå Hundungdom
Simrishamns Brukshundklubb

Vit Herdehundklubb 3 st
Gävle Hundungdom (Ungdoms SM)

Strömsunds Brukshundklubb 2 st
Svenska Australian Shepherdklubben

Flens Brukshundklubb 2 st
Hässleholms Brukshundklubb

Valdemarsviks Brukshundklubb
SBK:s Stockholmsavdelning

Överkalix Brukshundklubb 2 st
Töreboda Brukshundklubb

Cavaliersällskapet 2 st
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Ekonomi
Vår ekonomi har varit fortsatt stabil under 2018. Efter det att vi 
under 2017 lade tid på att organisera och strukturera om bokfö-
ringen, så att det blev mer överskådligt och lättarbetat, kunde vi 
inleda 2018 med ett år som präglats av ordning och reda. Vi har 
också förenklat underlag och mallar för att underlätta arbetet. Vi 
har fortsatt att uppdatera våra resultatenheter och projektenheter 
vilket gör vår ekonomi enklare att överblicka och budgetera. 
Vi har även en förbättrad rutin av arvoderade funktionärer, vilket 
innebär utbetalningsdatum en gång per månad som gör det lättare 
att följa och överblicka. 

Vi har under 2018 fortsatt vårt arbete med att stötta de lokala 
Hundungdomsklubbarna mer i deras hantering av klubbens eko-
nomi. Slutligen har den ekonomiska delen under 2018 varit god. 
Trots en minskning av medlemmar och medlemsintäkter ser vi 
positivt framåt och har gått plus likt tidigare år. Vi ser en fortsatt 
god prognos för ekonomin under 2019.

År Antal medlemmar Aktiva klubbar
2014       7639   60
2015       6893   41
2016       6476   40
2017       6232   42
2018       6108   45

Medlems- och klubbutveckling

Klubb  2018   2017   2016 
Göteborg 625    659     659
Stockholm 442    458     450
Köping  335    449     554
Uppsala  327    341     291
Gävle  318    371     372
Sävsjö  293     90     109
Linköping 253    247     256
Hässleholm 217    234     226
Lund  224    247     197
Skövde-
Tidaholm 201    212     227

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

Specialklubbar   2018 2017 2016
Svenska Brukshundklubben  3813 4213 4325
Svenska Spaniel och Retrieverklubben 209 210 226
Svenska Agilityklubben   157 154 142
Svenska Pudelklubben   68 61 72
Svenska Shetland Sheepdogklubben* 50 49 60
Dvärgschnauzerringen   i.u 46 38
Specialklubben för Cavalier King 
Charles Spanielklubben   32 36 49
Svenska Terrierklubben  31 44 49
Svenska Lapphundklubben  27 30 37
Svenska Vallhundklubben  30 25 28
Svenska Vinthundklubben  22 24 35

Nya samarbetsavtal
Med en rivstart på SKK:s Kennelfullmäktige 
2017 blev det fart på special- och rasklubbar att 
teckna samarbetsavtal med oss för sina medlem-
mar som är mellan 6-25 år. Under 2018 tillkom 
en bra bit över 30 nya underskrivna avtal . På vår 
hemsida finns alla SKK klubbar som vi har avtal 
med och som alltså ger hundungdomar Ung-
domsmedlemskap.

Nystartade klubbar
Karlstads Hundungdom

Nora/Lindesberg Hundungdom
Siljans Hundungdom
Umeå Hundungdom

Västerås Hundungdom
Örebro Hundungdom

Tio i topp – klubbar med 
flest medlemmar

Medlems- och klubbstatistik
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Förändringar i jämförelse med förra året är skrivna i kursiv stil. Det ska noteras att några klubbar lades vilande av Ungdomsrå-
det under de sista månaderna av 2018, dessa klubbar står som aktiva, då de räknades som det under större delen av året. 

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, Österå-
ker, Östhammar
Vilande klubbar: Botkyrka, Bro-Håbo, Gotland, Haninge, Knivsta, Sigtuna, Solna-Sundbyberg, 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, Sjuhärad
Vilande klubbar: Kallebäck, Kungälv, Laholm, Oskarström, Plönninge, 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

Distrikt och klubbar 2018



Underlaget till lokalklubbarnas verksamhet vi hämtat från den Klubbenkät som skickas ut till klubbarna i början av varje 
verksamhetsår. 37 klubbar besvarade enkäten av de 46 klubbar som vi räknade som aktiva under 2018.

Lokalklubbarnas verksamhet

Avesta  
Boden  
Enköping 
Fagersta  
Gävle  
Göteborg 
Halmstad  
Hässleholm  
Karlshamn 
Klinteortens 

Norsjö  
Piteå 
Rönne 
Siljans 
Skarpnäck  
Skellefteå
Sölvesborg
Tyresö
Umeå
Uppsala

Sammanställningen bygger på svaren från dessa klubbar:
Västerdalarna
Västerås
Ängelholm
Örebro
Östersund
Östhammar
Österåker

Samarbete inom klubben
29 klubbar skriver att arbetet fungerar bra. De 8 klubbar som har 
svarat nej har angett lite olika skäl till varför det inte fungerar bra. 
För några klubbar beror det på att man inte riktigt kan hålla sams 
i styrelsen, eller har olika ambitionsnivå. Några klubbar har svårt 
att hitta folk som vill sitta i styrelsen. En klubb skriver att de har 
väldigt unga medlemmar och att det blir svårt att hitta ledare. En 
klubb skriver att det aldrig kommer några på de aktiviteter man 
bjuder in till och då har hela styrelsen tappat lusten.

Styrelseutbildning för klubbfunktionärer
Här har glädjande nog hela 22 klubbar svarat besvarat frågan med 
ett ja, 15 klubbar har inte genomgått någon sådan utbildning.
 
Har klubben behov av styrelseutbildning?
Det anser 17 stycken att man ha. 16 klubbar skriver att de inte har 
något behov och 4 klubbar har inte besvarat frågan.

Kontakt mellan Hundungdomsklubbar
8 klubbar har någon form av kontakt och samarbete med någon 
annan Hundungdomsklubb. Här skulle vi förstås önska att kontak-
ten kunde bli bättre och mer självklar mellan våra klubbar. 

Hur klubbarna bor
25 klubbar delar en lokal Brukshundklubb. 10 klubbar hyr en egen 
lokal eller delar med någon annan klubb eller förening.

Egen agilitybana och träningsmarker
Knappt hälften, 15 stycken, av klubbarna äger en egen agilitybana. 
Men de som inte är ägare till egna hinder har alla tillgång till en 
agilitybana. Och det gäller även träningsplaner och marker som 
behövs för hundträningen på klubben, där har alla 37 klubbar 
besvarat frågan med ja.

Hyra för sina lokaler och marker
Antalet klubbar som får betala hyra (eller liknande) var 16 stycken. 
Någon klubb slipper betala hyra mot att Brukshundklubben får 
låna deras agilitybana. Någon annan betalar en tredjedel av drifts-
kostnaden. 
Storleken på hyran varierar stort och summan per år är mellan 850 
kronor till 200 000. 
21 klubbar betalar ingen hyra för sin lokal eller för marken.

Köping
Lidingö 
Linköping
Lomma  
Luleå  
Lund 
Mälarö
Nacka 
Nora/Lindesberg
Norrköping

Samarbete med Brukshundklubben
29 klubbar har besvarat frågan med ja, medan 8 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. En klubb skriver att den lokala Brukshundklubben inte 
har något till övers för ungdomar. 
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 representan-
ter i varandras styrelser. 3 klubbar har problem med samarbetet 
med BK, men ingen klubb anger att de vill ha hjälp att lösa frågan 
eller vad det är man har problem med.

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 7 klubbar har besvarat frågan med ett ja. För de 7 är kontak-
ten antingen med länsklubb eller med en lokal Kennelklubb.  

Kontakt och samarbete med Studiefrämjandet
29 klubbar har kontakt med Studiefrämjandet, några har mycket 
kontakt och tar hjälp av Studiefrämjandet i många olika frågor. För 
de 8 klubbar 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.

Den här typen av hjälp och kontakt har klubbarna med sina lokala 
studiefrämjare:

Tar del av kurser och utbildningar – 21 klubbar
Kurser och träffar som studiecirklar – 20 klubbar
Rapporterar alla sina aktiviteter – 18 klubbar
Får bidrag – 15 klubbar
Kan låna Sfr:s lokaler – 11 klubbar
Får hjälp med utskick – 6 klubbar 
Samarbete när det gäller PR – 5 klubbar
Bidrag till kurslitteratur – 4 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 35 av 37 svarat ja. 
Ändå anser 27 klubbar att de gärna skulle vilja ha flera instruktörer/ledare.

Den här typen av ledare/instruktörer har man haft:

Agilityinstruktörer (24 klubbar)
Hässleholm har inte angett antal agilityinstruktörer, bara att 
man har det.
1 st – 7 klubbar: Mälarö, Östhammar, Österåker, Tyresö, 
Västerdalarna, Köping och Lund
2 st – 6 klubbar: Lomma, Nacka, Rönne, Sölvesborg och 
Skellefteå
3 st – 4 klubbar: Göteborg, Fagersta, Klinteortens och 
Uppsala
5 st – 1 klubb: Ängelholm
7 st – 1 klubb: Karlshamn

Ungdoms-/SBK-instruktörer (14 klubbar)
1 st – 8 klubbar: Mälarö, Ängelholm, Halmstad, 
Östhammar, Österåker, Klinteorten, Rönne och Avesta
2 st – 4 klubbar: Norsjö, Skellefteå, Norrköping och Piteå
6 st – 1 klubb: Uppsala
10 st – 1 klubb: Skarpnäck

Rallylydnadsinstruktörer (9 klubbar) 
1 st – 8 klubbar: Mälarö, Ängelholm, Östhammar, 
Österåker, Skarpnäck, Rönne. Uppsala och Norrköping
2 st – 1 klubb: Fagersta

Freestyle- heelwork to musicinstruktörer 
(7 klubbar)
1 st – 5 klubbar: Linköping, Fagersta, Västerdalarna, 
Karlshamn och Norrköping
2 st – 1 klubb: Uppsala
3 st – 1 klubb: Skarpnäck

Handlinginstruktörer (3 klubbar)
1 st – 1 klubb: Östersund
2 st – 2 klubbar: Köping och Uppsala

Klubbledare (6 klubbar)
1 st – 1 klubb: Piteå
2 st – 2 klubbar: Ängelholm och Mälarö
3 st – 1 klubb: Uppsala

Nose workinstruktör (5 klubbar)
1 st – 4 klubbar: Fagersta, Österåker, Luleå och Östersund
2 st – 1 klubb: Köping

Ledare utan formell utbildning (22 klubbar)
1 st – 4 klubbar: Örebro, Piteå, Östhammar och 
Norrköping
2 st – 4 klubbar: Köping, Ängelholm, Halmstad och 
Österåker
3 st – 4 klubbar: Västerdalarna, Avesta, Boden och Uppsala 
4 st – 3 klubbar: Umeå, Göteborg och Enköping, 
5 st – 2 klubbar: Lomma och Skellefteå
6 st – 2 klubb: Skarpnäck och Lund
7 st – 1 klubb: Luleå
8 st – 1 klubb: Gävle
Siljans Hundungdom har inte angett antal.

Andra typer av instruktörer som klubbarna har 
haft: dogparkour och specialsök, cirkelledare, 
friskvård och valp/unghund.

Den typ av ledare och/eller instruktör som 
klubbarna saknar är främst inom agility följt av 
instruktörer för rallylydnad och därefter 
allmänlydnad.
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Klubbaktiviteter
Under den här rubriken samsas kurser, träningsträffar och läger som klubbarna har haft. 29 klubbar har haft någon form av 
kurs under året. Den här typen av kurser har man haft:

Agility – 23 klubbar
Prova på/aktivering – 22 klubbar 

Allmän/vardagslydnad – 10 klubbar
Valp/unghund – 8 klubbar

Freestyle – 6 klubbar
Rallylydnad – 5 klubbar

Lydnad – 4 klubbar
Juniorkurs (för barn under 11 år) – 4 klubbar

Handling – 2 klubbar
Heelwork to music – 2 klubbar

Nose work – 2 klubbar
Personspår – 2 klubbar

Mixkurs – 1 klubb
Friskvård – 1 klubb

Nosaktivering – 1 klubb

Ingen klubb anordnade kurser i bruks, viltspår, flyball eller klubbledarutbildning.

Träningsträffar
De allra flesta klubbar anordnar också träningstillfällen för sina medlemmar, 30 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 
Arrangerat U-SM
Clinics
Minigolf

Pizzakväll
Kvaltävlingar till AFC & ARC
Ledarpeppning
Öppet hus
Instruktörsträffar

Tävlingar
Tävlingsverksamhet brukar göra att klubben känns mer attraktiv och i den bästa av världar svetsar den också ihop medlem-
marna på klubben. Varje tävling, stor eller liten, är ett projekt som kräver insatser av många funktionärer och samarbete. Ofta 
behövs det flera olika typer av insatser för att ro tävlingen i land. 18 klubbar har haft inofficiella tävlingar under 
året. Populärast har det varit att anordna tävlingar i agility och rallylydnad. Att ha en officiell tävling kräver mer planering, 
men 15 klubbar har haft officiella tävlingar: 

Agility (8 klubbar ca 18 tävlingar)
Hässleholm, Piteå, Sölvesborg, Karlshamn, Klinteorten, 
Uppsala, Rönne och Västerdalarna  

Rallylydnad (6 klubbar 23 tävlingar)
Ängelholm, Österåker, Luleå, Skellefteå, Piteå och Uppsala  

Freestyle (3 klubbar 4 tävlingar)
Linköping, Göteborg och Skarpnäck 

Heelwork to music (2 klubbar 4 tävlingar)
Linköping, Göteborg och Skarpnäck

Lydnad (2 klubbar 2 tävlingar)
Norsjö och Sölvesborg 

Brist på kunskap och funktionärer är de två skäl som sammanlagt 18 klubbar anger 
till att de inte har haft tävlingar. Därefter kommer brist på material. 
Andra skäl som har angetts är att klubben precis dragit igång och en klubb vet inte 
hur man bokar domare.
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Klubbarnas ekonomi och marknadsföring
Två klubbar skriver att de har problem med ekonomin. Alla övriga 35 skriver att de inte har det.
Fler klubbar än de senaste åren, 22 stycken, säger sig ha ansökt om Lokalt Aktivitetsstöd. 17 klubbar har fått bidrag från sina 
kommuner och 15 klubbar har också sökt och fått bidrag från Studiefrämjandet. Ett par klubbar har fått ekonomiskt bidrag 
från annat håll, som stipendier och fonder från banker. 

Pr, medlemsvärvning och medlemsvård
På frågan om klubben har deltagit i någon uppvisning under 
året svarar 13 stycken att de har gjort det.  
Göteborg – Galoppens dag, Gothenburg Horse Show och 
MyDog.
Mälarö – Uppvisning och prova på rallylydnad.
Gävle – inte angett vad eller var.
Ängelholm – agility vid idrottsdag som idrottsförening höll i.
Östhammar – på äldreboende samt på Torer Höksdagen, 
där man visat freestyle, agility, rally och dogparkour.
Siljans – på ett Öppet hus som en gymnasieskola höll i.
Östersund – vid hundutställning och marknad.
Umeå – på BK:s årsmöte.
Västerdalarna – rasparad, agility och rally visades på Hun-
dens Dag.
Karlshamn – uppvisning i agility.
Norsjö – när SBK fyllde 100 år.
Skellefteå – rallylydnad och lydnad på skyltsöndagen.
Hässleholm – ute på tävlingar. 

Pr-material klubben har tillgång till (man kan 
notera att 2018 gick Facebook om hemsidor):

Facebook – 34 klubbar
Hemsida – 30 klubbar
Kläder – 25 klubbar
Broschyrer/foldrar/flyers – 13 klubbar
Dekaler, märken mm – 2 klubbar

Hur försöker klubben få nya medlemmar? Här 
följer listan på bästa värvningsförsöken:
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Hur central information når klubbarna
Det här var en ny fråga i Klubbenkäten och vi var spända på 
hur vi bäst når ut med information. Från kanslihåll satsar vi 
en hel del resurser på att kommunicera 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 besvarat frågan:

I första hand
Förbundsnytt – 20 klubbar
Hemsidan – 4 klubbar
Facebook – 2 klubbar
Brukshunden – 1 klubb
Hundsport – ingen klubb
Instagram – ingen klubb

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

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

I första hand:
Var kursen/utbildningen är någonstans – 17 klubbar

Kostnaden för kursen/utbildningen – 4 klubbar
Tidpunkten för kursen/utbildningen – 1 klubb

Annan anledning – 2 klubbar 
Längden på utbildningen – ingen klubb anger det 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 – 12 klubbar 

Privat aktör – ingen klubb har valt det alternativet

I andra hand
Hemsidan – 10 klubbar
Facebook – 7 klubbar
Förbundsnytt – 4 klubbar
Hundsport – 4 klubbar
Brukshunden – ingen klubb
Instagram – ingen klubb

I tredje hand
Facebook – 7 klubbar
Hemsidan – 5 klubbar
Hundsport – 5 klubbar
Brukshunden – 4 klubbar
Instagram – 2 klubbar
Förbundsnytt – ingen klubb

Genom redan aktiva medlemmar – 32 klubbar
Genom hemsidan – 26 klubbar
Roliga aktiviteter – 23 klubbar
Attraktiva kurser – 18 klubbar
Gratis prova på dagar – 16 klubbar
Genom brukshundklubben – 13 klubbar
Uppvisningar – 9 klubbar
På hundtävlingar – 8 klubbar
Lappar i skolor/affärer – 7 klubbar
Öppet hus – 7 klubbar
Annonser – 5 klubbar
Besök på skolor – 1 klubb
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