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Förord
När jag skriver detta, i början av mars månad, med en meter snö utanför fönstret och en vinter som aldrig tycks ta slut 
känns det fantastiskt att kolla tillbaka på året 2017. Som ordförande är jag oerhört stolt över vad vi, allesammans, har åstad-
kommit efter ett år kantat av både upp- och nedgångar. 
2017 har varit, som många andra, ett händelserikt år. Startskottet gick med Ungdomsrådets representation och tal vid 
Specialklubbskonferensen i januari där vi diskuterade mycket om bl a Ungdomsmedlemskapet. Frågan om anslutning 
till Ungdomsmedlemskapet visade sig vara ett återkommande tema under det här året. Det visade sig bland annat när vi 
presenterade vår motion på Kennelfullmäktige under hösten. Vi önskade ett Ungdomsmedlemskap för åldrarna 6-25 år där 
alla SKKs special- och länsklubbar är med, och att våra medlemmar kan välja helt fritt. Trots att vår motion inte röstades 
igenom i sin helhet, har vi sedan dess slutit många avtal gällande Ungdomsmedlemskapet med flera nya ras- och speci-
alklubbar. Att få utdelning för något som vi har kämpat och kampanjat för under många år känns jättebra. Nu saknar vi 
endast ett fåtal klubbar som ännu inte har slutit avtal med oss. Mitt år har varit präglat av många tal, många föredrag och 
många diskussioner, men det har verkligen varit roligt och mycket lärorikt.

Rikslägret arrangerades för femte året i rad i Ånnaboda och Ungdoms-SM arrangerades av Piteå Hundungdom där priser 
för Årets Hundungdom delades ut. I juni kom vår förbundssekreterare Märta Brandts, som anställdes under 2016, tillbaka 
efter sin mammaledighet. Rebecka Ellnemar som är vår ekonomiassistent anställdes under året och jag är verkligen glad att 
få jobba ihop med dem tillsammans med resten av kansliet, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg. Kansliet bytte även arbets-
plats under sommaren tillsammans med SKKs kansli. Numera arbetar de i superfina lokaler i Rotebro. 

Representantskapen är alltid spännande och så var även 2017. Vi gästades av Centralstyrelsens (CS) ordförande Pekka 
Olson, CS första vice ordförande Thomas Uneholt och från SBKs förbundsstyrelse, skattmästare Lars Carlborg. Jag blev 
vald till ny ordförande och även större delar av Ungdomsrådet byttes ut. Jag åkte från Representantskapsmötet med en 
känsla av oro utan dess like och undrade mycket över hur det skulle gå till att leda en så ny styrelse. Men det visade sig att 
det skulle gå alldeles utmärkt. När detta förord läses sitter vi på ett nytt Representantskap där en ny styrelse ska väljas inför 
ett nytt år. Jag vet inte vilka den styrelsen kommer att bestå av men jag vet att framtiden är säkrad i deras händer. 2017 var 
ett fantastiskt år men låt oss göra framtiden ännu bättre!



Ungdomsrådets arbete 2017
Från årsskiftet till och med den 16 september

Ledamöter
Elisabeth Sterner Uppsala HU ordförande
Anna Letfors Göteoborgs HU vice ordförande
Debbie Hansson Tyresö HU skattmästare
Rebecca Nygren Gävle HU
Patrik Borgström Gävle HU
Beatrice Granlund Köpings HU
Natalie Johansson Västerdalarnas HU
Jennifer Persson Hässleholms HU
Victor Gustafsson Åbyn-Byske HU

Suppleanter
Johanna Berglund Stockholms HU
Tilde Udin Köpings HU

Ungdomsrådet hade 14 protokollförda 
möten under 2017.

Från den 17 september
Ledamöter
Natalie Johansson Västerdalarnas HU ordförande
Victor Gustafsson Skellefteå HU vice ordförande
Johanna Berglund Stockholms HU skattmästare
Elin Brodin Gävle HU
Klara Wallman Linköpings HU
Sofia Wickman Mörk Skarpnäcks HU
Johanna Karlsson Göteborgs HU
Clara Widerholm Uppsala HU
Alicia Näslund Mälarö HU

Suppleanter
Kornelia Adabugday Göteborgs HU
Emilie Dahl Stockholms HU

Revisorer
Rune Sandberg Value & Friends AB
Helena Forsberg Value & Friends AB
Anita Gustafsson Value & Friends AB, suppleant
Magnus Wikström Value & Friends AB, suppleant

Arbetsutskott
Natalie Johansson ordförande
Victor Gustafsson vice ordförande
Johanna Berglund skattmästare

Valberedning
Michaela Nordlin Stockholms HU sammankallande
Amanda Sjölander Piteå Hundungdom
Elisabeth Sterner Uppsala Hundungdom
Beatrice Utterström Uppsala Hundungdom

Kanslipersonal
Märta Brandts förbundssekreterare heltid (föräldra-
ledig tom 7 juni)
Meta Lönnberg heltid
Lotta Treiberg deltid
Selamawit Berhane deltid (tom 28 april)
Rebecka Ellnemar deltid (fr om 18 april)

Ungdomsrådet från den 17 september: Elin Brodin, Clara Widerholm, Natalie Johansson, Emilie Dahl och Sofia Wickman Mörk. På bilden 
saknas Victor Gustafsson, Johanna Berglund, Klara Wallman, Johanna Karlsson, Alicia Näslund och Kornelia Adabugday
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Kansli
Vårt kansli flyttade, tillsammans med Svenska Kennelklubben, 
till nya kontorslokaler i Rotebro, Sollentuna den 1 september.



Samarbetspartners
Svenska Kennelklubben

Som Svenska Kennelklubbens (SKKs) ungdomsförbund får 
vi mycket stöd och hjälp. Som ungdomsförbund har vi så 
kallat specialklubbsstatus. Under större delen av 2017 satt vi 
i samma hus som SKK, men inte i samma lokaler. Från och 
med september delar vi däremot de nya kontorslokalerna i 
Rotebro, Sollentuna. 

En stor del av våra 
medlemmar har också 
valt SBK som ”sin” spe-
cialklubb när det gäller 
Ungdomsmedlemskapet.
Förutom det samar-
betsavtal som gäller för 
Ungdomsmedlemskapet 
har vi ytterligare ett avtal 
som gäller alla våra med-
lemmar (upp till 25 år). 

Vårt Studieförbund är vår självklara samtalspartner när det 
gäller utbildningar av olika slag. Men vi samarbetar också 
när det gäller flera av våra centrala arrangemang. Under det 
här verksamhetsåret, liksom tidigare, har vi också kunnat 
få ett bra stöd av Studiefrämjandet när det gäller bildande 
av lokalklubbar. Många av våra lokalklubbar har ett tätt och 
givande samarbete med Studiefrämjandet ute i landet, mer 
om det under andra rubriker.

Agria Djurförsäkring
Vårt samarbete med Agria Djurförsäkring med sponsoravtal 
som ger våra medlemmar rabatt på hundförsäkring fortsatte 
under 2017. Tillsammans med Agria Djurförsäkring har vi 
även flera tävlingscuper där Agria sponsrar med priser till 
de främst placerade. Under slutet av året blev Agria Rally-
lydnad Cup verklighet och tävlingscupen fick sin start under 
Ungdoms SM i Piteå. Förhoppningsvis blir rallylydnads-
cupen lika populär som freestylecupen. Vi deltar också i 
Djurens Helg på Solvalla som Agria arrangerar varje år.

Doggy AB
Under 2017 fortsatte vi vårt samarbete med Doggy AB när 
det gäller sponsring av bland annat priser till våra tävlingar, 
på både lokal och central nivå. Priserna har bestått av 
fodersäckar, vilket har varit mycket populärt bland tävlande 
hundungdomar.

Svenska brukshundklubben (SBK) är den största av SKKs 
specialklubbar och också den som vi har mest samarbete 
med. Det beror på flera olika saker, men en är att vi är upp-
byggda på liknande sätt och många av våra lokala klubbar 
”bor” på samma plats som den lokala brukshundklubben. 

Svenska Brukshundklubben
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Liksom tidigare får vi ta del 
av SKKs medlemsadmi-
nistration, IT, telefonväxel 
och posthantering samt all 
annan kontorsservice vilket 
förstås underlättar för vårt 
kansli att sköta administra-
tionen. Vårt samarbete blir 
mer intensivt när det gäller 
större arrangemang som 
Stockholm Hundmässa.

Den direkta nyttan som våra medlemmar får av att tillhöra 
SKK-familjen är Ungdomsmedlemskapet som gäller i 
länsklubbarna och att SKK försöker få samtliga special-, ras- 
och verksamhetsklubbar att komma med i Ungdomsmed-
lemskapet. Dessutom fick våra medlemmar, som är högst 25 
år, tidningen Hundsport som medlemstidning under året.

Avtalet ger både våra och SBKs medlemmar möjlighet att 
delta på varandras kurser och utbildningar, utan krav på 
medlemskap i respektive organisation. En annan stor för-
mån är att alla våra medlemmar får tidningen Brukshunden 
som medlemstidning.

Studiefrämjandet



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

Nej till våld mot hundar
Vår dressyrpolicy gäller hela vår organisation och alla våra 
medlemmar och funktionärer. Det  policyn betonar är att 
träning och dressyr av hundar ska ske med positiva me-
toder. Vi ska bemöta våra hundar på ett respektfullt och 
empatiskt sätt. För våra medlemmar gäller vår policy dygnet 
runt, inte bara när man är på klubben eller på tävlingar.

Nej till alkohol och droger
Vår andra policy innebär att det inte får förekomma varken 
alkohol eller droger vid våra aktiviteter. Det här gäller alla 
arrangemang och på alla nivåer i vår organisation oavsett 
deltagarnas ålder. Vår strikta syn på alkohol och droger 
beror delvis på den stora spridningen i ålder hos våra med-
lemmar, men också på att varken alkohol eller droger passar 
ihop med djur eller med träning av djur.

SKK:s grundregler och policys
Som medlem i Sveriges Hundungdom måste man även rätta 
sig efter SKKs regler och policys. Grundreglerna är det som 
särskilt gäller medlemmar och många av dem förtydligar de 
lagar som finns om tillsyn och skötsel av hundar som Jord-
bruksverket ansvarar över. Dessutom har SKK olika policys 
som bland annat gäller uppförande på sociala medier.

MyDog, Agria Freestyle Cup finalen 5 januari Göteborg  – Lotta Treiberg, Meta Lönnberg och Selamawit Berhane 
Specialklubbskonferens 4-5 januari, Stockholm – Natalie Johansson och Rebecka Nygren
Agria Djurförsäkringar  möte om samarbete gällande sociala medier 16 januari, Stockholm – Meta Lönnberg och Märta Brandts 
SBK:s Utskott för hundägarutbildning 22 januari, Norrköping – Meta Lönnberg 
Informationsdag om GDPR (nya personuppgiftslagen) 30 januari, Stockholm – Meta Lönnberg
Informationsmöte inför Studiefrämjandets förbundsstämma 6 mars, Stockholm – Meta Lönnberg 
Möte om SKK:s organisationsutredning 15 mars, Spånga – Meta Lönnberg och Märta Brandts
Ulla Segerström & Bertil Sted-Grens Minnesfond möte för beslut om stipendiater 16 maj, Spånga – Lotta Treiberg
Föreningsutvecklingshelg 22-23 april Studiefrämjandet, Bosön – Meta Lönnberg
SBKs Kongress 20-21 maj - Natalie Johansson och Patrik Borgström
Studiefrämjandets Förbundsstämma 3-4 juni, Djurönäset – Johanna Berglund och Meta Lönnberg
Stockholms Hundungdom 8 juni, Kista – Lotta Treiberg 
Riksläger 10-11 juli, Ånnaboda – Märta Brandts och Lotta Treiberg 
Ungdoms SM 21-23 juli, Piteå – Natalie Johansson, Victor Gustafsson samt Lotta Treiberg och Märta Brandts 
Djurens helg 12-13 augusti, Solvalla – Rebecca Nygren, Patrik Borgström, Johanna Berglund samt Märta Brandts, Meta Lönnberg, 
Rebecka Ellnemar och Lotta Treiberg 
IDEA, Stockholm 12 september – Rebecka Ellnemar 
Representantskapsmöte 16-17 september, Jönköping – Elisabeth Sterner, Anna Letfors, Debbie Hansson, Rebecca Nygren, Natalie 
Johansson, Patrik Borgström, Jennifer Persson, Victor Gustafsson, Elin Brodin, Sofia Wickman Mörk, Clara Widerholm, Emilie Dahl samt 
Märta Brandts, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg 
Klubbildningsmöte Enköpings Hundungdom 28 september, Enköping – Meta Lönnberg
SKK Kennelfullmäktige 30 september-1 oktober, Stockholm – Natalie Johansson, Victor Gustafsson, Sofia Wickman Mörk samt 
Märta Brandts 
LSU Forum om hållbart engagemang och ledarskap, Stockholm 23 oktober – Rebecka Ellnemar
Domarutbildning handling 27-29 oktober, Eskilstuna – Märta Brandts 
SBK Övre Norrlands Distriktskonferens - Natalie Johansson och Victor Gustafsson
Teamdagar landslaget handling 2-3 november, Stockholm – Märta Brandts 
Studiefrämjandet om ”troll” på nätet 6 november, Stockholm – Meta Lönnberg
Huddinge Hundungdom 8 november, Huddinge – Märta Brandts och Sofia Wickman Mörk
LSU årsmöte 11-12 november – Elin Brodin
Information för djurgymnasier 14 november, Rotebro – Meta Lönnberg och Märta Brandts
SKK Öppet hus 17-18 november, Rotebro – Märta Brandts, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg
Mälarö Hundungdom, styrelsemöte 26 november, Mälarö – Meta Lönnberg 
Östersunds Hundungdom, klubbildning 12 december, Östersund – Lotta Treiberg
Stockholm Hundmässa 16-17 december – Klara Wallman, Elin Brodin, Alicia Näslund, Kornelia Adabugday, Johanna Karlsson, Emilie 
Dahl, Victor Gustafsson, Märta Brandts, Meta Lönnberg, Rebecka Ellnemar och Lotta Treiberg
Samarbetsmöte Tjänstehundsungdom – Alicia Näslund, och Märta Brandts
Samarbetsmöten med SKK och SBK – har genomförts löpande under året med Märta Brandts från Sveriges Hundungdom.
Samarbetsmöten angående utbildning med SBK – har genomförts löpande under året med Meta Lönnberg 
Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté – Meta Lönnberg har deltagit vid kommitténs möten under året.

Representation
Ungdomsrådet och kanslipersonalen representerade organisationen på olika sätt och vid olika tillfällen under 
året, både inom och utom vår egen organisation.
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Central PR

Brukshunden med hundar hundar 
Svenska brukshundklubbens medlemstidning som når alla våra medlemmar 
utkom med 6 nummer. Vi får 4-5 sidor i varje nummer som vi får fylla med 
reportage och intervjuer samt reseberättelser och annat som våra medlem-
mar har skickat in. Vi har också chans att göra PR för kommande arrang-
emang, vilket känns värdefullt. Brukshunden har en upplaga på knappt 50 
000 exemplar. Chefredaktör för Brukshunden var Jeanette Forsman och 
sammanställande redaktör för våra sidor har varit Lotta Treiberg.

Hundsport 
Tidningen Hundsport var Svenska Kennelklubbens länsklub-
bars tidning och kom under året ut med 10 nummer per år, 
varav två stycken var dubbelnummer. Upplagan för Hundsport 
var 87 400 exemplar. Vi har i varje nummer haft två sidor till 
vårt förfogande och där har vi kunnat välja vad vi har velat 
lyfta fram och skriva om. Det har varit reportage och referat 
från olika arrangemang, intervjuer och – precis som i Bruks-
hunden – har vi kunnat ”puffa” för kommande aktiviteter. 
Vårt samarbete med redaktionen har varit mycket gott och vi 
har fått mer plats i tidningen om vi har velat. Chefredaktör har 
under året varit Robert Widholm och sammanställande redak-
tör för våra sidor har Lotta Treiberg varit.

Medlemstidningar

Hundborgarmärket 

Hundborgarmärket skapades av Svenska Kennelklub-
ben, Svenska brukshundklubben och SBK-U (vilket 
var Sveriges Hundungdoms dåvarande namn). Året var 
1983 och formuläret med 13 frågor har inte ändrats 
mycket sedan dess. Men de första åren skulle man även 
klara av en kort praktiskt ”vardagslydnadstest” med 
sin hund för att få kalla sig Hundborgare. År 1988 tog 
Sveriges Hundungdom över hela ansvaret för Hundbor-
garmärket. Precis som broschyrerna kan frågeformulä-
ret beställas gratis och vi skickade ut nära 500 formulär 
under 2017. Metallmärket, som de som klarar minst 10 
av de 13 frågorna, kan köpas för 20 kronor.

Broschyrer 
Våra broschyrer om olika 
hundsporter har varit populära 
under flera år. De finns att ladda 
ned som pdf-filer från vår web-
butik, men kan också beställas i 
tryckt format. Den 1 januari 2017 
fick många hundsporter helt nya 
eller delvis reviderade tävlingsreg-
ler. Det gjorde att samtliga av våra 
broschyrer behövde en översyn och 
omarbetas. Under hösten tog vi 
fram nya broschyrer i agility, lydnad 
och handling. Under året skickade 
vi, per post, ut drygt 3000 broschy-
rer till de som gjorde beställningar.  
Till det kommer att vi har med oss 
broschyrerna när vi åker ut på olika 
arrangemang. Förutom broschy-
rer i hundsporter har vi även en 
informationsbroschyr om Sveriges 
Hundungdom och en broschyr som 
handlar om regler och riktlinjer 
inom SKK-organisationen - ”Det 
gäller dig”. 5.



Digitala och sociala medier

Facebook 
Sveriges Hundungdom har en välbesökt Facebooksida och 
passerade under året 2000 följare. Den 31 december 2017 
var det 2 254 som gillade sidan och vi hade 2 210 som 
följde oss. Över 90 procent av våra Facebookföljare är från 
Sverige, 91 procent är kvinnor och de flest är i åldersgrup-
pen mellan 18 och 25 år, 34 procent. Alla i Ungdomsrådet 
och personalen har möjlighet att administrera sidan och 
göra egna 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 inläggen men 
det går inte att göra 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 
samarbetspartners till exempel anordnar aktiviteter eller har 
tävlingar. Tillsammans med vår huvudsponsor Agria hade vi 
en bildtävling under februari, där bästa hundbilden vann ett 
utställningstält som Agria skänkte. Varje inlägg ses av flera 
hundra personer och många såg inläggen från Rikslägret 
och från Stockholm Hundmässa. Men det som väckte mest 
uppmärksamhet var när vi presenterade vinnarna av Årets 
Hundungdom.

Sveriges Hundungdom har sedan mars 2015 en hemsida under SKKs epiträd, precis som alla SKKs länsklubbar och 
Stockholm Hundmässa. Vår hemsida hade nästan 27 000 besökare under 2017 och varje besökare var i snitt inne i lite 
drygt 2 minuter innan de lämnade sidan. 94 procent av hemsidans besökare kommer från Sverige, 84 procent av besökarna 
är kvinnor och största åldersgruppen är de som är mellan 25-34 år (24 procent). 80 procent är återkommande besökare 
och för första året så är det nu fler som använder en mobil enhet när de besöker hemsidan, lite drygt 50 procent mot ca 40 
procent som sitter vid en stationär dator. I år var det lördagen den 16 december som ”vann” besökstopplistan med över 
500 unika besökare. Naturligtvis vill man veta hur det gick på Stockholm Hundmässa! På en andraplats kom sista anmäl-
ningsdagen till våra tävlingar på Stockholm Hundmässa, med drygt 250 besökare. I snitt har vi annars ca 50 besökare per 
dag. Webbredaktör för hemsidan är Meta Lönnberg, kansliet, och hon har deltagit i två utbildningsdagar för webbredaktö-
rer under året, arrangerade av personal på SKK.

shu.se
Hemsidan
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Instagram 
Sedan 2014 har Sveriges Hundungdom ett instagramkonto. 
Kontot delas mellan ledamöterna i Ungdomsrådet men 
när stora händelser inträffar så lånas kontot ut, detta sker 
till exempel under Rikslägret. Instagramkontot har ungefär 
1000 följare. Två till fyra bilder läggs ut per vecka. De flesta 
av våra besökare är mellan 18 och 24 år (42 %). Instagram-
kontot delar vardagliga händelser som sker på den lokala 
klubben men ibland får man som följare även se bilder 
bakom kulisserna, till exempel från Ungdomsrådet egna 
styrelsemöten.



Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennel-
klubbens 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. 
Efter önskemål från Ungdomsrådet till UK, kommer man 
inom kort kunna få både text på hemsidan och på de dis-
tansutbildningar som SKK arrangerar, uppläst. Detta kom-
mer att underlätta för personer med funktionsnedsättningar 
eller för personer som inte har svenska som modersmål.

Studiefrämjandet är ett av tio studieförbund som verkar i 
Sverige. Men det är Studiefrämjandet som är Sveriges 
Hundungdoms eget studieförbund, och precis som vi är 
Studiefrämjandet partipolitiskt och religiöst obundet. Det är 
också det studieförbund som  och har en stark profilering 
mot djur och natur. Vi genomför alla våra centrala arrang-
emang i samarbete med Studiefrämjandet, så som till exem-
pel olika funktionärsutbildningar och Riksläger men även på 
Representantskapsmötet är Studiefrämjandet delaktiga.
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Studiefrämjandet SKK:s Utbildningskommitté

Handlingkommittén

World Dog Show – Tyskland
2016 års vinnare av Agria Junior Handling Cup var Sanna 
Bejegård. Då Sanna föll för åldersgränsen gick förfrågan om 
representation till tvåan Isa Söderkvist men även hon skulle 
bli ”för gammal” för att kunna representera Sverige 2017. 
Trea på listan var Felix Fransson som tackade ja till att åka 
till Tyskland som Sveriges representant. Felix deltog med en 
border terrier men blev tyvärr inte placerad. 

Kommittén har under 2017 bestått av Rebecca Govik (ordförande), Helen Berggren (vice ordförande), 
Mathilda Sandberg, Daniel Persson (ansvarig för sociala medier), Patricia Eriksson, Cindy Pettersson 
och Torbjörn Skaar. Märta Brandts som representant från Sveriges Hundungdom är adjungerad som 
kommitténs sekreterare. Kommittén har haft telefonmöte en gång i månaden och däremellan 
regelbunden mejlkontakt. 

European Winner – Belgien
Vinnaren av Ungdoms SM 2016 var Natalie Johansson och 
var följdaktigt vår representant på European Dog Show 
2017. Natalie tävlade med en perro de aqua espanol men 
blev tyvärr inte placerad. 

Landslagsuttagning
För fjärde gången hade vi ett tredomarsystem och den här 
gången gick landslagsuttagningen i Högbo. Dömde gjorde 
Hans Rosenberg, Patric Ragnarsson och Helen Berggren. 
Jokerrasen var lagotto romagnolo. Landslaget 2017 bestod 
av Felix Fransson, Selma Mårtensson, Natalie Johansson, 
Emmy Christensen, reserv Sofia Bartholomew och lands-
lagscoach var Mathilda Sandberg.

Teambuilding för landslaget
Årets teambuilding var i SKKs lokaler i Rotebro. Mathilda 
Sandberg tog hand om landslagsdeltagarna och reserven 
under helgen. Exteriördomaren Svante Frisk höll en föreläs-
ning i anatomi. Flera inlånade hundar med sina ägare kom 
till teambuidingshelgen för att hjälpa landslaget med den 
praktiska träningen. 

Domarutbildning
I oktober den 27 -29 arrangerades det en domarutbildning 
på Vilsta Sporthotell och Konferens i Eskilstuna. Det var 
ett tjugotal deltagare. Kursledare var Hans Rosenberg, Sara 
Nordin och Märta Brandts. Deltagarna på kursen bodde på 
Vilsta hotell under vistelsen. Utbildningen var både teo-
retisk och praktisk och höll till både inom- och utomhus. 
Kursen avslutades med ett praktiskt test på hundar och 
handlers som kom utifrån och fungerade som testekipage. 
Utbildningen var mycket uppskattad.

Crufts
2016 års vinnare av SM-finalen, Tilde Udin, var den som 
fick representera Sverige på Crufts i Birmingham. Tilde 
tävlade med en flatcoated retriever, men blev tyvärr inte 
placerad i finalen. 

Nordiskt mästerskap
NM går ut på att alla fem nordiska länder deltar med varsitt 
landslag bestående av fyra handlers och en coach. Då Island 
har lång karantän har det beslutats att alla handlers ska tävla 
med inlånade hundar för att tävlingen ska bli så rättvis som 
möjligt, deltagarna får önska vilka hundraser de helst vill 
tävla med. Sveriges Landslaget bestod av: Felix Fransson, 
Selma Mårtensson, Natalie Johansson, Emmy Christensen. 
Landslagscoach: Mathilda Sandberg. Domare var Jason 
Lynn från Storbritannien. Resultatet blev att Emmy Chris-
tensen blev trea och tog brons individuellt. Selma Mårtens-
son blev utplockad bland de sex bästa. 

Felix Fransson vann 
Agria Junior handling 
Cup och kom tvåa på 
SM i junior handling. 
Hunden är en släthårig 
foxterrier.
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Handling på U-SM
Självklart tävlas det i handling även på vårt eget mästerskap. 
U-SM var den 21-23 juli i Piteå, arrangör var Piteå Hund-
ungdom. Domare för handlingen var Beatrice Utterström
Resultatet återfinns under rubriken Ungdoms SM.

Agria Junior Handling Cup
Sedan några år har vi en tävlingscup för våra handlingintres-
serade. Poäng för att få delta i den här cupen får man på 
både junior handlingtävlingar som Sveriges Hundungdom 
och Svenska Kennelklubbens länsklubbar arrangerar. Den 
som har fått ihop flest poäng under året vinner titeln Agria 
Junior Handling Cup Vinnare. I år vann Felix Fransson 
titeln. Det är vinnaren i den här cupen som får representera 
Sverige på World Dog Show 2018. Den tävlingen kommer 
vara i Amsterdam, Holland.

Agria Junior Handling Cup
Resultat

1. Felix Fransson
2. Natalie Johansson
3. Mimmi Roslin
4. Sanna Bejegård

Svenska Mästerskapet
SM dömdes i år av Sophie Hedberg, och årets jokerras var 
västgötaspets. Vann gjorde Mimmi Roslin, tvåa blev Felix 
Fransson, trea Sophie Bartholomew och Stina Frankesjö 
hamnade på fjärde plats. Helen Berggren och Maria Erics-
son gjorde återigen ett utmärkt jobb som ringsekreterare. 
Vi önskar Mimmi all lycka på Crufts 2018.

Sveriges Hundungdoms tävling på Stockholm 
Hundmässa. Den tävlingen dömdes av Linnéa Sandberg. 
Det var Nora Edvinsson som vann minor handlingen. Och 
den yngre klassen i junior handlingen vanns av Ia Canner-
heim och den äldre av Mimmi Roslin. I finalen tog Mimmi 
hem biljetten till nästa års landslagsuttagning. Lotten 
Rönqvist blev segrare i senior handling. 

Stockholm Hundmässa handlingtävling 
Årets tävling dömdes av Linnéa Sandberg och 
tävlingen var på söndagen den 17 december.

Minior handling (6-9 år) 
1. Nora Edvinsson 
2. Tyra Lehikoinen 
3. Moa Lööv 
4. Annie Claesson 

Junior handling (10-13 samt 14-17 år) 
10-13 år 
1. Ia Cannerheim 
2. Elsa Anderberg
3. Simon Fransson 
4. Lisa Eriksson

14-17 år 
1. Mimmi Roslin 
   - blev slutgiltig vinnare i finalen i junior handling
2. Natalie Johansson 
3. Iris Törngren 
4. Felix Fransson 

Senior handling (18-25 år) 
1. Lotten Rönquist 
2. Tiia Nyberg
3. Emma Hedenskog 
4. Sara Jakobsson

Resultat SM i junior handling
SM-finalen dömdes av Sophie Hedberg

1. Mimmi Roslin
2. Felix Fransson
3. Sophia Bertholomew
4. Stina Frankesjö

Mimmi Roslin 
med sin golden 
retriever blev 
Svenska 
Mästare i 
junior handling.  
Glad SM-do-
mare var Sophie 
Hedberg.



Årets Hundungdom

Lydnad
Sofia Wickman Mörk med Vallviljans Race

Freestyle
Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya

Heelwork to music
Angelica Palmér med Tullarbackens Hurricane

Rallylydnad
Lisabet Lindbäck med Aussie Action´s Olivander

Handling (Agria Junior Handling Cup)
Felix Fransson

Agility x-small
Kristin Vikberg Nilsson med Team Holländers 
Baloo In The Air

Agility small
Tina Jonasson med Kaakan

Agility medium
Robyn Åhlin med Solkustens A Sky Full of Stars

Agility large
Amanda Sjölander med Höglandsnäsets Accra

Agility x-large
Elin Nilsson med Eye Dog Aberlour

För många är det svårt att tänka sig en sommar utan hundläger och vårt Riksläger är en kär tradition. Även sommaren 
2017 hölls lägret på Ånnaboda i Kilsbergen, Närke. Lägret samlade 22 deltagare och till det ett gäng fantastiska ledare som 
gör allt för att både deltagare och deras hundar ska trivas. Lägret är till för dem som är mellan 12 till 18 år, man kan vara 
nybörjare på hundsport eller ha tränat länge. Både gruppindelningen och träningen anpassas efter hur långt man har kom-
mit. Hela idén med Rikslägret är att det ska vara en prova på vecka. Vi erbjuder ett smörgåsbord av en massa hundsporter 
som man kan träna och tävla i. Förutom hundträningen bjuder lägret även på föreläsningar och uppvisningar i något som 
har med hundar att göra. De senare aktiviteterna är i regel ”hundfria”, vilket ger deltagarnas hundar tid för lite lugn och ro 
samt återhämtning. Ett gott betyg för Rikslägret är att det är så många deltagare som återkommer år från år och de senaste 
åren har det varit i stort sett samma ledargäng också. Men det är alltid flera hundungdomar – förstås – som kommer som 
aldrig varit på lägret tidigare, och som kommer dit utan att känna någon, men man blir snabbt en i gänget. Det går inte nog 
att hylla de som vill arbeta som Rikslägerledare. De lägger alla en vecka av sin sommarledighet för att instruera, leda och 
finnas tillgängliga för deltagarna. För 2017 års läger vill vi tacka: Elisabeth Sterner och Malin Broman som var lägermammor, 
Klara Wallman, Elin Brodin, Kristin Vikberg Nilsson och Natalie Johansson som fungerade som gruppledare. 

Riksläger 
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Att bli Årets Hundungdom i någon av alla de hundsporter som hundungdomar tävlar i är något att sträva efter. Enligt 
reglerna är det bara tävlingar som man har deltagit på som dels är officiella och dels där man angett sin Hundungdoms-
klubb som klubbtillhörighet. Tävlingen Årets Hundungdom löper hela året, alltså mellan 1 januari till 31 december. Det är 
den tävlande själv som ansvarar för att skicka in sina bästa resultat. Prisutdelningen sker i första hand under Ungdoms SM. 
Här nedan kommer de som fick titeln för 2016 års bästa tävlingsframgångar, Årets junior handler återfinns under rubriken 
Handlingkommittén. Stort GRATTIS önskar vi alla vinnare!



Officiella tävlingar
Arrangerade av Sveriges Hundungdoms klubbar 

Agilitytävlingar
(Uppgifterna är hämtade från SKK:s stambokföringsregister 
samt SAgiK Tävling)

Piteå – 7 st
Klinteorten – 6 st (varav en lagklass)
Hässleholm – 2 st
Linköping – 2 st (varav en lagklass)
Karlshamn – 1 st
Sölvesborg – 1 st

Rallylydnad
(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)

Piteå – 6 st
Luleå – 6 st
Österåker – 3 st
Luleå – 2 st
Linköping – 2 st
Skellefteå – 1 st
Tyresö – 1 st
Skarpnäck – 1 st

Freestyletävlingar
(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)

Linköping 2 stycken
Skarpnäck 2 stycken

Heelwork to music tävlingar
(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)

Linköping 4 stycken
Skarpnäck 2 stycken

Lydnadsprov
(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)

Sölvesborg 2 stycken
Uppsala 1 stycken
Luleå 1 stycken
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Ungdoms SM 2017 
Glädjen blir alltid lika stor när en villig arrangör anmäler 
intresse av att anordna U-SM. I slutet av 2016 ansökte Piteå 
Hundungdom om att få arrangera ett U-SM i alla klasser 
utom i bruks. Givetvis godkändes deras ansökan av Ung-
domsrådet. Helgen den 21-23 juli var det några hundra 
tävlande hundungdomar som samlades i ett sommarvackert 
Piteå. Alla tävlingar hölls vid Piteå Hundungdoms och Piteå 
Brukshundklubbs område strax utanför Piteå. Formatet på 
det här Ungdoms SM:et blev mindre, då det inte var lika 
många deltagare, men det blev ett väldigt bra U-SM med en 
intim känsla och där arrangörerna kunde lägga alla tävlingar 
omlott så att det inte uppstod några krockar. Det förstod 
man var populärt, nu behövde ingen stressa från en gren 
till en annan, utan alla kunde fokusera helt på tävlingen 
för stunden. Redan på fredagskvällen – det är ljust länge i 
Norrland – drog tävlingarna igång med rallylydnad. På lör-
dagen var det agility för hela slanten under dagen och under 
eftermiddagen blev det tävlingar i handling och freestyle 
samt heelwork to music. På söndagen fick lydnadstävling-
arna ta över de fina gräsplanerna och här fanns det ett rejält 
startfält i de flesta klasser. Mest populärt var den alldeles 
nya startklassen. Vi tackar Piteå Hundungdom som verkli-
gen visade på hjärta och proffsighet under den här helgen; 
både när det gällde mat och fika samt logistik och omtanke 
om alla som var där.

Minior handling
Inga anmälda deltagare

Junior handling
1. Natalie Johansson, Västerdalarnas Hundungdom
2. Cecilia Alm, Skellefteå Hundungdom
3. Amanda Westerlunda, Skellefteå

Senior handling
1. Josefine Svanhem, Gällivare Hundungdom
2. Angelica Palmér, Bodens Hundungdom
3. Jennifer Almqvist, Skellefteå Hundungdom

Heelwork to music klass I
1. Angelica Palmér, Bodens Hundungdom med Tullarbackens 
    Hurricane, australian kelpie
2. Magdalens Hägge, Luleå Hundungdom med Able Milly, 
    working kelpie
3. Lisabet Lindbäck, Skellefteå Hundungdom med 
    Aussie Actions Olivander, australian kelpie

Heelwork to music klass II
Inga anmälda deltagare

Heelwork to music klass III
1. Beatrice Granlund, Köpings Hundungdom med 
    Skymningsskallets Right By My Side, nova scotia duck 
    tolling retriever
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Agility klass I extra small
1. Tilde Holmqvist, Gällivare Hundungdom med Quai´s True Colour, jack russell terrier
2. Elin Johansson, Göteborgs Hundungdom med Siri Nova, blandras

Agility klass I small
1. Jenny Mossberg, Gävle Hundungdom med Diza, blandras
2. Simon Udd, Gävle Hundungdom med Ängstassens Alice, papillon
3. Anna Sunesson, Karlskrona Hundungdom med Dolly Queen, shetland sheepdog

Agility klass I medium
1. Jesper Dahlkvist, Skellefteå Hundungdom med Linda-Mari, shetland sheepdog

Agility klass I large
1. Linda Larsson, Växjö Hundungdom med Sarakkas Bargi Aivo, finsk lapphund
2. Marlin Hirsh, Fagersta Hundungdom med Best Wishes Ocarina of  Time, australian shepherd
3. Rebecka Gadle, Uppsala Hundungdom med Jomgarden´s Xantos, berger des pyrénées á face race

Agility klass I extra large
1. Julia Larsson, Växjö Hundungdom med Emenems Yatzy, border collie
2. Andrea Stenlund, Skellefteå Hundungdom med Kvickens For Your Eyes Only, flatcoated retriever
3. Caroline Ståhl, Göteborgs Hundungdom med Fårhundens Lotus, border collie

Agility klass II small
1. Malin Hirsh, Fagersta Hundungdom med Milo, blandras

Agility klass II medium
1. Rebecka Gadle, Uppsala Hundungdom med Hob-nob´s Emile, berger des pyrénées à poil long
2. Julia Nässelqvist-Wikström, Gävle Hundungdom med Akinnaz Feetzkoh Eco, pumi
3. Jennie Nilsson, Piteå Hundungdom med Shelteam Maria Mercedes, shetland sheepdog
 
Agility klass II large
1. Magdalena Hägge, Luleå Hundungdom
 med Able Milly, working kelpie

Agility klass II extra large
1. Andrea Stenlund, Skellefteå Hundungdom 
med Hinnareds Gnista, flatcoated retriever
2. Emilia Öberg, Luleå Hundungdom 
med Emenems Bess, border collie

Agility klass III extra small
1. Kristin Nilsson Vikberg, Gävle Hundungdom 
med Ida, blandras
2. Kristin Nilsson Vikberg, Gävle Hundungdom 
med Team Holländers Baloo in the Air, bichon havanais

Agility klass III small
1. Andrea Stenlund, Skellefteå Hundungdom 
med Schavon´s Curly Effect, pudel dvärg
2. Anna Sunesson, Karlskrona Hundungdom 
med Diza, japansk spets
3. Linn Jonsson, Skellefteå Hundungdom med Kråkeslottets Mai XVII, shetland sheepdog 

Agility klass III medium
1. Caroline Ståhl, Göteborgs Hundungdom med Jack, blandras
2. Jennie Nilsson, Piteå Hundungdom med Nordängens Mamma Mia, shetland sheepdog
3. Viktoria Eriksson, Umeå Hundungdom med Kamas Osborne, nederlandse kooikerhondje

Agility klass III large
1. Paul Mäkinen, Linköpings Hundungdom med Nartsukan Take a Change, blandras

Agility lag x-small + small
1. Go big or go home
2. Smågävlarna 12.

Working kelpien Able Milly, 
vinnare av klass II large



Freestyle klass I
1. Lisabet Lindbäck, Skellefteå Hundungdom med Aussie Actions Olivander, australian kelpie
2. Sabine Mattsson, Umeå Hundungdom med Åsforsens Jacquelynne, shetland sheepdog
3. Elin Brodin, Gävle Hundungdom med Menjarinn Pepsi Pojken, shetland sheepdog

Freestyle klass II
1. Beatrice Granlund, Köpings Hundungdom med Skymningsskallets Right By My Side, nova scotia duck tolling retriever

Freestyle klass III
1. Lovisa Andersson, Stockholms Hundungdom med Trolla, blandras
2. Lovisa Andersson, Stockholms Hundungdom med My Trusted Friend Go Odd Molly, border collie
3. Julia Larsson, Växjö Hundungdom med Emenems Yatzy, border collie

Freestyle 6+ lagklass
Inga anmälda deltagare.

Lydnad startklass
1. Hanna Mattsson, Skellefteå Hundungdom med Turbaz Usso, tysk schäferhund
2. Therese Holmberg, Stockholms Hundungdom med High Peak´s Canberra, border collie
3. Imy Rosenholm, Gävle Hundungdom med Inis Mona of  Dashing Dawn, border collie

Lydnad klass I
1. Emelia Öberg, Luleå Hundungdom med Emenems Bess, border collie
2. Amanda Sjölander, Piteå Hundungdom med Höglandsnäsets Accra, border collie
3. Sara Cederlund, Piteå Hundungdom med Red Hope Archer River, australian kelpie

Lydnad klass III
1. Fredrika Riström, Luleå Hundungdom med Somollis Bolt, border collie
2. Diana Bergström, Gävle Hundungdom med Tindra, blandras

Rallylydnad nybörjarklass
1. Julia Larsson, Växjö Hundungdom med Nicci, blandras
2. Therese Holmberg, Stockholms Hundungdom med Bordertaktils Chessy, blandras
3. Emilia Öberg, Luleå Hundungdom med Emenems Bess, border collie

Rallylydnad fortsättningsklass
1. Jennie Nilsson, Piteå Hundungdom med Shelteam Maria Mercedes, shetland sheepdog
2. Malin Hirsh, Fagersta Hundungdom med Milo, blandras
3. Jennie Nilsson, Piteå Hundungdom med Nordängens Mamma Mia, shetland sheepdog

Rallylydnad avancerad klass
1. Matilda Persson, Gävle Hundungdom med Elvis, landseer
2. Andrea Stenlund, Skellefteå Hundungdom med Hinnareds Gnista, flatcoated retriever
3. Emma Pohjanen, Piteå Hundungdom med Odd Polly´s Boom Bam Baby, fransk bulldog

Rallylydnad mästarklass
1. Matilda Persson, Gävle Hundungdom med Flugdammens Curry, landseer
2. Alexander Lagerborg, Uppsala Hundungdom med Tultgårdens Vittra Är Guld, golden retriever
3. Sara Slasbring, Skellefteå Hundungdom med Personlighetens Cavalli, shetland sheepdog 
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2017 års Representantskapsmöte avhölls på Scandic Hotell Elmia i Jönköping 
den 16-17 september.

Den här gången fick våra delegater och gäster bege sig till Småland och Jönköping för att göra bokslut över det gångna 
verksamhetsåret och – inte minst viktigt förstås – att fatta beslut om framtiden. Totalt var det 43 stycken personer som 
närvarade under större delen av helgen. Av dessa var majoriteten delegater, men i år hade vi också gäster i form av Svenska 
Kennelklubbens ordförande, Pekka Olson och Thomas Uneholt, ledamot i SKK:s Centralstyrelse samt Lars Carlborg från 
Svenska brukshundklubbens Förbundsstyrelse. Dessutom deltog  Moa Källström, Zlatko Avdagic och Andreas Brodin 
från Studiefrämjandet. Den senare, Andreas Brodin, blev vald till mötesordförande. Mötet varvades med information 
och diskussioner och det var som vanligt högt i tak och många som tog chansen att dela med sig av sina funderingar och 
åsikter. Under lördagen skulle nya stadgar för våra klubbar och distrikt klubbas. Förslag på nya stadgar hade varit ute på 
remiss under året och det sittande Ungdomsrådet kunde lägga fram sitt slutliga förslag för Representantskapsmötet. Efter 
några smärre ändringar kunde delegaterna ena sig om Ungdomsrådets förslag. Då det fanns representanter från både SKK 
och SBK blev både workshopen och efterföljande diskussioner om hur vi ser på vårt förhållande till SBK och SKK nu och 
i framtiden intressanta. För båda dessa ”vuxenklubbar” är det förstås av största vikt att Hundungdomarna fortsätter att 
brinna, både för föreningslivet och för hundsporten, det är ju våra medlemmar som ska ta över så småningom. 

Maskotnålmottagare 

Representantskapsmötet 
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För andra året i rad var vi med på detta Agria evene-
mang på Solvalla travbana den 12-13 augusti. Helgen 
vänder sig främst till barnfamiljer, men även hundägare. 
Hela ban- och travområdet är fyllt av prova-på-aktivite-
ter för hundägare. Vad sägs om nosework, dragweight, 
hundkapp och agility. Där arrangeras en mängd täv-
lingar, uppvisningar, uppträdanden, utställningar och 
naturligtvis finns det massor med montrar, både sådana 
som har försäljning och sådana med information om 
olika organisationer. Sveriges Hundungdom var på 
plats med monter och vi hade försäljning, tipsprome-
nad, måla sin egen t-shirt och man kunde ta chansen 
att bli Hundborgare genom att ta Hundborgarmärket. 
Många passade på att fråga om Hundungdom och hur 
de kunde komma i kontakt med ”sin” Hundungdoms-
klubb. Djurens helg drar många besökare och 2017 var 
inget undantag, det kom över 9 000 till Solvalla.

Djurens helg

Meta Lönnberg & Märta Brandts från kansliet stod i montern 
och fick god hjälp av bl a Johanna Berglund från Ungdomsrådet.

Efter lördagskvällens middag – som tyvärr inte tillfredsställde 
särskilt många smakmässigt – bjöds det på lättsammare lekar för de 
som hade orken kvar efter en lång dag. Dagen därpå var det som 
vanligt fokus på att välja ett nytt Ungdomsråd. Valberedningen hade 
presenterat ett förslag för mötet, det var många ledamöter som hade 
aviserat att de inte önskade bli omvalda. Nya förslag kom upp under 
mötet, bland annat till ordförandeposten. Efter omröstning kunde till 
sist ett nytt Ungdomsråd väljas, och Natalie Johansson från Västerda-
larnas Hundungdom blev vald som ny förbundsordförande.

Ungdomsrådet valde att inte dela ut någon Maskotnål för 2017.

Många frågor avhandlades på Repskapet. Moa Källström, 
till vänster på bilden, var både Studiefrämjandets represen-
tant och dessutom mötescoach.



Helgen den 16-17 december hölls Stockholm Hundmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö. För Sveriges Hundungdom var 
det i år tre finaler att arrangera: SM-finalen i junior handling, finalen i Agria Freestyle Cup och finalen i Agria Rallylydnad 
Cup. Vi hade vår monter på plats i den stora A-hallen, i den delen som kallas för SKK Torg. På söndagen arrangerades en 
handlingtävling för våra medlemmar som är mellan 6-25 år. Flera från Ungdomsrådet fick rivstarta sin karriär i styrelsen 
med att bemanna montern, som var välbesökt under båda dagarna. I montern kan man lösa nytt medlemskap i Sveriges 
Hundungdom, försöka ta Hundborgarmärket, få svar på frågor om det mesta, som var man rastar sig själv och sin hund till 
vilken Hundungdomsklubb som ligger närmast där man bor. Nytt för i  år var att vi hade en tipspromenad som snirklade 
sig runt i A-hallen, vilket var en populär aktivitet. Svenska Kennelklubben har sedan några år låtit A-hallen bli mer och mer 
en hall med olika aktiviteter som intresserar en bredare hundintresserad publik än bara de som själva tävlar. Rasklubbs-
montrarna och aktivitetsringarna drar mycket folk och det gör även Café Hundsnack. Detta tillsammans med alla olika 
försäljningsmontrar och tävlingar i olika hundsporter ger det även oss mycket mer publik och intresserade.

Marikarlos Vänner
SKK valde att inte upplåta tid och plats i Stora finalringen för utdelande av detta ungdomsstipendium 2017. Istället delades 
utmärkelsen ut på MyDog i januari 2018, vilket kommer att redogöras för i 2018 års Verksamhetsberättelse.
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Svenska Kennelklubbens 
Fullmäktigemöte – KF 

Den 30 september – 1 oktober genomfördes Kennelfullmäktige (KF), Svenska Kennelklubbens årsmöte. KF är SKKs 
högsta beslutande organ och kan beskriva som organisationens riksdag. På plats fanns 168 delegater från rasklubbar, speci-
alklubbar och verksamhetsklubbar och självklart fanns även Sveriges Hundungdom på plats. Förutom samverkan med flera 
klubbar så fanns bland annat två viktiga punkter för oss under helgen. Det första var beslutet om specialklubbarnas del 
från Sveriges Hundungdoms medlemsavgift. 2013 höjdes denna del och vi hade föreslagit att den skulle kvarstå vid 50 kro-
nor för 2018-2019. Föreslaget bifölls utan några diskussioner. Det andra beslutet var en motion som kom från Ungdoms-
rådet, om att Ungdomsmedlemskap ska finnas i samarbete med Sveriges Hundungdom för alla specialklubbar inom SKK-
organisationen. Tyvärr bifölls inte vår motion i sin helhet, trots att vi var uppe i talarstolen och försvarade och debatterade 
för vår sak. Beslutet blev att SKK Centralstyrelse (CS) får i uppdrag att i samverkan med Sveriges Hundungdom verka för 
att de specialklubbar som kan, ska erbjuda Ungdomsmedlemskap senast under 2018 för dem som är upp till 18 år. 

Stockholm Hundmässa

Vikingatema var det som gällde på årets 
Stockholm Hundmässa.



Agria Rallylydnad Cup
Under 2017 lanserade vi en ny tävlingscup i 
rallylydnad tillsammans med vår huvudsponsor Agria. Första 
kvaltävlingen kördes på Ungdoms-SM i Piteå. Men trots att Cupen 
blev klar först i mitten av året, så var ändå det hela sju hundklub-
bar som arrangerade kval. Cupen genomförs i rallylydnadens alla 
fyra svårighetsklasser och de tre främsta ungdomarna med mer än 
75 poäng, kvalificerar sig till en final. I år kördes finalen i samband 
med Stockholm Hundmässa i december. Vår nyligen avgående 
ordförande, Elisabeth Sterner, var finalens eminenta domare. 30 
ungdomar kom till lördagens final och gjorde strålande prestationer 
med sina duktiga hundar. Några lyckades med bedriften att få full 
pott trots all störning som det är på ”mässan”. I två olika klasser 
hamnade ekipage på samma poäng, så de fick köra om banan för 
att domaren skulle kunna särskilja dem, det blev med andra ord en 
spännande final! GRATTIS till alla finalister och ett extra grattis till 
er som hamnade på prispallen. Agria hade sponsrat alla finalisterna 
med priser och ett dignande prisbord till respektive prispall – ett 
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. Kvaltävlingar 

7 klubbar arrangerar sammanlagt 8 kvaltävlingar

Piteå Hundungdom i samband med 
Ungdoms SM
Apollogruppen i samband med 
Djurens helg 
Skellefteå Hundungdom
Skarpnäck Hundungdom
Uppsala Hundungdom tillsammans med 
Uppsala Brukshundklubb
Matfors Brukshundklubb
Cavaliersällskapet, Karlstad
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Nybörjarklass
1. Sara Helén & Ståhlskyttens Elliot Papilio Alexis, lancashire heeler
2. Sara Hallsten & Denique Pippi Långstrump, staffordshire bullterrier
3. Sandra Eriksson & Assie Kullens Lego Shodowind, australian.shepherd

Fortsättningsklass
1. Elin Henriksson& Hot Sensation’s Fair Lady In Garden, irländsk röd setter
2. Ida Nordgren & Just Pix Fox, eurasier
3. Elin Henriksson & Honeygardens Old Fashioned Girl, irländsk röd setter

Avancerad klass
1. Erica Rosendahl & Skärgårdslamms Thill, border collie
2. Angelica Fors Krekula & Hatchi, australian shepherd
3. Elin Henriksson & Soft Goulds Sweet Yin, irish soft wheaten terrier

Mästarklass
1. Diana Bergström & Tindra, oregistrerad
2. Matilda Persson & Flugdammens Curry, landseer
3. Erica Rosendahl & Pralinens Sound of  Music, schapendoes

Pristagare Agria Rallylydnad Cup 



Pristagare Agria Freestyle Cup
Klass I
1. Lisabet Lindväck & Aussie Action´s Olivander, australian kelpie
2. Sabine Mattsson & Åsforsens Jacquelynne, shetland sheepdog
3. Jennifer Nordin & Blackneck´s B`Xanta, belgisk vall./malinois

Klass II 
1. Jonna Smedberg & Vallviljans Riwa, border collie
2. Alvida Andersson & Krydds Guilty, border collie
3. Nathalie Mårtensson & Starbelle Sirius, shetland sheepdog

Klass III 
1. Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie
2. Märta Andersson & Cefeus Zharles-Ingvar, australian kelpie
3. Lovisa Andersson & Trolla, oregistrerad

Agria Freestyle Cup uttagningar 
6 klubbar arrangerade sammanlagt 8 kvaltävlingar

Skarpnäcks Hundungdom
Nordskånska Kennelklubben

Svenska Freestyle Hundklubben (arbetsgrupp Stockholm)
Kumla Brukshundklubb

Linköpings Hundungdom
Piteå Hundungdom i samband med U-SM

År 2017 var finalen i vår freestylecup tillbaka på Stockholm Hundmässa och i Stora finalringen. Det 
börjar närma sig 15 årsjubileum för vår och Agria Djurförsäkringars cup. De första åren gick finalen bara i en klass, klass 
I, mycket beroende på att det inte var så många tävlande i sporten och att få hade kvalat sig upp från den första klassen 
till klass II eller klass III. Syftet med tävlingen var att dels få ungdomar att börja med freestyle och sedan att visa upp 
hundsporten för allmänheten. Man kan väl säga att vi har lyckats. Inte minst när det gäller att få sporten att bli mer känd 
och att få SKK att upplåta bästa platsen – när det gäller att nå ut till en stor publik – på flaggskeppet Stockolm Hundmäs-
sa. Numera går även olika stora mästerskap i freestyle och heelwork to music i Stora finalringen. Vår final var på söndagen 
och den dömdes av Kerstin Eklund från Sverige och Esther Niemeijer från Nederländerna. Som speaker hade vi turen att 
få Moa Källström, tidigare förbundsordförande och som vanligt hade vi Helena Falk som proffsig DJ. Det var hög klass 
på alla program och tävlingen flöt på mycket bra. De tre främsta i varje klass vinner en summa pengar som ett resebidrag 
och andra fina priser från Agria. Ett par av de bästa ekipagen får dessutom visa upp sitt vinnande program för den stora 
finalpubliken lite senare under dagen när det hålls finaltävlingar för utställningshundarna. En som fick visa sitt vinnande 
program var Jonna Smedberg, som hade en fantastiskt framgångsrik helg, med båda sina hundar. På lördagen blev Jonna 
och hennes Zoya Svenska Mästare i freestyle med border collien Lizzroys Zoya, och på söndagen vann hon både klass II 
med Riwa och klass III med Zoya.

Agria Freestyle Cup

Andrapristagarna i de tre klasserna i AFC-finalen.
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Ekonomi 
Sedan april 2017 har vi en ny ekonomiassistent på kansliet, Rebecka Ellnemar. Under året har hon arbetat mycket med att 
strukturera och organisera upp bokföring och ekonomi, genom att skapa underlag och mallar för att förenkla administra-
tionen med ekonomin.  Detta för att skapa stabilitet och även underlätta arbetet med ekonomin vid till exempel frånvaro 
av personal. Vi har till exempel numera två blanketter, en för reseräkningar samt en annan som gäller enstaka utlägg. Detta 
för att tydliggöra och underlätta ännu mer för våra funktionärer och andra användare..
Vi har under året deltagit i konferenser och kurser för att öka vår kunskap och vi vill föra vidare den kunskapen till våra 
klubbfunktionärer. Under hösten påbörjade vi också arbetet med att lägga ännu mer fokus på att stötta nya lokala Hund-
ungdomsklubbar samt att fånga in hundintresserade ungdomar och hjälpa dem att starta upp eller engagera sig i en lokal-
klubb. Slutligen så har den ekonomiska delen har under 2017 varit god och vi ser en fortsatt god prognos för ekonomin 
under 2018. 

Medlems- och klubbstatistik

År  Antal medlemmar Aktiva klubbar
2013  7938    59
2014  7639    60
2015  6893    41
2016  6476    40
2017  6232    42

Medlems- och klubbutveckling

Tio i topp – klubbar med flest 
medlemmar

Klubb  2017 2016 2015 
Göteborg 659 659 638 
Stockholm 458 450 430 
Köping 449 554 332
Gävle  371 372 300 
Uppsala 341 291 330
Linköping 247 256 280
Lund  247 197 210  
Hässleholm 234 226 218
Skellefteå 247 258 91 
Skövde-
Tidaholm 212 227 251

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

Specialklubbar    2017 2016 2015 
Svenska Brukshundklubben   4213 4325 4845 
Svenska Spaniel och Retrieverklubben  210 226 252 
Svenska Agilityklubben   154 142 124 
Svenska Pudelklubben    61 72 74 
Svenska Shetland Sheepdogklubben*  49 60 69
Dvärgschnauzerringen    46 38 i.u
Svenska Terrierklubben   44 49 45
Specialklubben för Cavalier KC spaniel 36 49 60 
Svenska Lapphundklubben   30 37 46 
Svenska Vallhundsklubben   25 28 39 
Svenska Vinthundklubben   24 35 34

Nya samarbetsavtal
Svenska Sennenhundklubben 
tecknade samarbetsavtal. Och 
Svenska Terrierklubben valde 
att utöka sitt samarbetsavtal 
till att gälla för alla våra med-
lemmar upp till 25 år (tidigare 
var det 18 år).
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Nystartade klubbar
Enköpings-, Sjuhärads- och 
Östersunds Hundungdom star-
tade upp sin verksamhet under 
2017.



Distrikt och klubbar 2017
Förändringar jämfört med förra året är skrivna i kursiv stil. Det ska noteras att de klubbar som lades vilande av Ungdoms-
rådet sent under 2017 står som aktiva, då de räknades som det under större delen av 2017.

Övre Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Boden, Gällivare, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå

Vilande klubbar: Jokkmokk, Lycksele, Nordmaling, Umeå, Åbyn-Byske, Åsele, Älvsbyn. 

Mellan Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Östersund

Vilande klubbar: Kramfors, Sollefteå, Timrå, Örnsköldsvik

Gävle-Dala (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Avesta, Gävle, Västerdalarna

Vilande klubbar: Bollnäs, Falun, Ljusdal, Nedansiljan, Sandviken, Skutskär

Östra Svealand (aktivt distrikt)
Aktiva klubbar: Enköping, Gotlands, Huddinge, Klinteorten, Lidingö, Mälarö, Nacka, Skarpnäck, Stockholm, Tyresö, 
Uppsala, Österåker, Östhammar

Vilande klubbar: Botkyrka, Bro-Håbo, Haninge, Knivsta, Märsta-Sigtuna, Solna-Sundbyberg, Roslagen, Täby, Vällingby, 
Väsby

Snärke (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: -
Vilande klubbar: Nyköping

Östergötland (Ej bildat distrikt)
Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping

Vilande klubbar: Valdemarsvik 

Västmanland (Ej bildat distrikt)
Aktiva klubbar: Fagersta, Köping 

Vilande klubbar: Västerås

Skaraborg (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Skövde-Tidaholm

Vilande klubbar: Götene, Hjo, Tomten

Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Sävsjö, Växjö

Vilande klubbar: Helgesbo, Jönköping, Njudung, Nybro, Saxnäs

Värmland-Dalsland (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: -

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

Västra (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: Göteborg, Halmstad och Sjuhärad 

Vilande klubbar: Kallebäck, Kungälv, Laholm, Oskarström, Plönninge, Stenungsund, Strömstad

Skåne-Blekinge (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Hässleholm, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Rönne, Sölvesborg, Ängelholm

Vilande klubbar: Burlöv, Eslöv, Göringe-Broby, Höör, Malmö, Olofström, Oxie, Ronneby, Råådalen, Rödeby, Söderåsen, 
Tollarp 19.



Lokalklubbarnas verksamhet
Underlaget till lokalklubbarnas verksamhet har vi hämtat från den Klubbenkät som skickas ut till klubbarna i 
början av varje år. Svaren är från 30 klubbar av de 43 klubbar som räknades som aktiva under 2017.

Svaren kommer från dessa klubbar:
Avesta
Boden
Enköping
Fagersta
Gävle
Göteborg
Halmstad
Hässleholm

Hörby
Karlshamn
Köping
Lidingö
Linköping 
Luleå
Lund
Mälarö

Nacka
Norrköping
Norsjö
Piteå
Skarpnäck
Skellefteå
Stockholm
Sölvesborg

Samarbete inom klubben
24 klubbar anser att arbetet inom klubbstyrelsen fungerar 
bra. De 6 klubbar som har kryssat för Nej har angett lite olika 
skäl till varför det är så. För ett par klubbar är det svårt att få 
ledamöterna att komma till styrelsemöten och att engagera 
sig. För några klubbar har det varit lite konflikter i styrelsen 
som har gått ut över arbetet. Och för en klubb har en tidigare 
kassör inte skött sin uppgift vilket har ställt till problem för 
klubben. På frågan om hur klubben fungerar när det gäller 
funktionärer har drygt 20 klubbar skrivit att det fungerar bra. 
För de knappt 10 som har svarat Nej är skälen likartade; svårt 
att få medlemmar att komma på aktiviteter och att få dem 
att engagera sig i ideellt arbete. Några klubbar anger att det 
är ett fåtal personer som gör i stort sett allt arbete i klubben. 
I enkäten finns också en fråga om klubben har kontakt med 
någon annan Hundungdomsklubb, vilket 3 klubbar har haft.

Utbildade styrelsefunktionärer
För att kunna bedriva klubbverksamhet behövs både kun-
skap, erfarenhet och intresse. Genom Studiefrämjandet har vi 
erbjudit centralt arrangerade styrelseutbildningar ungefär vart 
eller vartannat år. Klubben kan också få hjälp av sin lokala 
Studiefrämjare att ordna styrelseutbildning. På frågan om 
någon i styrelsen/klubben har deltagit har knappt hälften, 14 
stycken, svarat att man har det. Följdfrågan är om klubben 
anser att man är i behov att styrelseutbildning och det anser 
de flesta klubbar som inte har gått någon att man har.

Egen agilitybana och träningsmarker
Av de 30 klubbar som har besvarat enkäten är det bara 13 
stycken som äger sina agilityhinder. Men alla övriga har 
tillgång till en agilitybana. Och alla klubbar har även tillgång 
till både appellplaner och träningsmarker.

Hyra för lokaler och marker
16 klubbar betalar hyra för sitt ”boende”. Någon klubb 
betalar hyra genom att hjälpa brukshundklubben genom 
funktionärsarbete. Hur mycket de som betalar hyra får 
betala varierar mellan knappt tusen kronor till ca 30 000 per 
år. Alla klubbar har dock inte angett någon summa.

Samarbete med Brukshundklubben
27 klubbar samarbetar. Alltså ett större antal än de som delar 
lokaler och marker med en lokal BK. Samarbetet sker på 
olika sätt, t ex genom att man har representanter i varandras 
styrelser, arbetar tillsammans när det gäller tävlingar och/el-
ler har samarbete vid kurser och utbildningar. Någon klubb 
får också delvis hjälp med att sköta sin ekonomi. Ytterligare 
en annan har haft föreläsningar tillsammans med BK och 
en klubb har planer på att få till en gemensam träningshall, 
medan en klubb – som har tillgång till en inomhuslokal – 
lånar ut den till BK. En klubb föregår med gott exempel och 
har ett lokalt samarbetsavtal med sin BK som ses över och 
förnyas varje år efter respektive årsmöten. 
För 4 klubbar har det varit problem i samarbetet, men ingen 
har skrivit närmare om vad problemen har bestått av. En 
klubb önskar central hjälp för att försöka få till bättre kom-
munikation och samarbete med brukshundklubben.
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Tyresö
Uppsala
Västerdalarna
Ängelholm
Österåker
Östhammar

Samarbete med Svenska Kennelklub-
ben 
Endast 3 klubbar har samarbete med SKK:s ras-, special- 
eller länsklubbar. Samarbetet har för en klubb inneburit att 
man delar lokal och för övriga att man samarbetat när det 
gäller tävlingar och/eller utbildningar.

Samarbete och kontakt med 
Studiefrämjandet
 Det är hela 22 stycken av klubbarna som har någon form 
av kontakt med vårt studieförbund. Alla dessa klubbar har 
också kunskap om hur man anordnar studiecirklar. För de 
8 klubbar som, ännu, inte har något samarbete beror det på 
att man saknar kunskap om fördelarna eller att tiden eller 
orken inte räckt till. Men för det stora antalet klubbar som 
tar stöd av Studiefrämjandet består samarbetet av följande:

• Går på Studiefrämjandets kurser och utbildningar 
   – 19 klubbar
• Rapporterar samtliga aktiviteter – 16 klubbar
• Har sina kurser och träffar som studiecirklar 
   – 16 klubbar
• Lånar lokaler – 8 klubbar
• Hjälp med information och Pr – 6 klubbar
• Hjälp med utskick – 5 klubbar
• Deltar på varandras årsmöten – 4 klubbar
• Bidrag/hjälp till litteratur – 2 klubbar

Hur klubbarna bor
20 klubbar delar lokaler och marker med en lokal bruks-
hundklubb. Av de övriga 10 som inte är grannar med bruks-
hundklubben så hyr man antingen en egen lokal eller i nå-
got fall så delar man med någon anna klubb eller förening.



Ledare och instruktörer
Att klubben har aktiva, duktiga och kunniga ledare och instruktörer är en förutsättning för att man ska kunna hålla bra kur-
ser och träffar. Dessutom sprider sig ryktet och klubben får förhoppningsvis nya medlemmar och deltagare av bara farten. 
Alla klubbar utom en (1) har svarat att de har ledare och instruktörer. Här nedan syns vilka typer av ledare och 
instruktörer man har haft:

Dessa typer av ledare/instruktörer har man haft:

Agilityinstruktörer har 21 klubbar:
1 st – 6 klubbar: Stockholm, Piteå, Skellefteå, Lund, Boden 
och Österåker
2 st – 8 klubbar: Göteborg, Uppsala, Östhammar, Sölves-
borg, Ängelholm, Mälarö, Halmstad och Tyresö
3 st – 5 klubbar: Gävle, Norrköping, Lidingö, Fagersta och 
Köping
8 st – 1 klubb: Skarpnäck
10 st – 1 klubb: Karlshamn

Ungdoms-/SBK-instruktörer har 7 klubbar:
1 st – 2 klubbar: Österåker och Norrköping
2 st – 2 klubbar: Skellefteå och Norsjö
4 st – 1 klubb: Uppsala
5 st – 1 klubb: Karlshamn
6 st – 1 klubb: Skarpnäck

Klubbledare har 2 klubbar
3 st – 1 klubb: Östhammar
9 st – 1 klubb: Skarpnäck

Ledare utan formell utbildning har 16 klubbar: 
1 st – 2 klubbar: Uppsala och Köping
2 st – 3 klubbar: Boden, Mälarö och Västerdalarna
3 st – 3 klubbar: Östhammar, Österåker och Norsjö
4 st – 3 klubbar: Ängelholm, Enköping och Stockholm
5 st – 2 klubbar: Gävle och Karlshamn
6 st – 1 klubb: Lund
7 st – 1 klubb: Skellefteå
9 st – 1 klubb: Skarpnäck

Även om nästan alla klubbar har instruktörer och ledare är det ändå 25 klubbar som skriver 
att de har brist på detta. Klubbarna får chans att skriva vilken typ av ledare/instruktör de helst 
önskar sig. Liksom tidigare år är det agilityinstruktörer (både A1 och A2) som önskas och all-
mänlydnadsinstruktörer. Men även rallylydnads-, freestyle- och ungdomsinstruktörer efterfrågas 
liksom klubbledare.
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Annan typ av instruktör (1 klubb)
Noseworkinstruktör
2 st – 1 klubb: Köping

Rallylydnadsinstruktörer har 10 klubbar:
1 st – 9 klubbar: Piteå, Boden, Ängelholm, Fagersta, 
Österåker, Halmstad, Östhammar, Norrköping och Uppsala
2 st – 1 klubb: Skarpnäck

Freestyleinstruktörer har 5 klubbar:
1 st – 4 klubbar: Fagersta, Norrköping, Göteborg och 
Karlshamn
5 st – 1 klubb: Skarpnäck

Handlinginstruktörer har 2 klubbar:
1 st – 1 klubb: Göteborg
2 st – 1 klubb: Gävle

Ungdomshandledare har 6 klubbar:
1 st – 2 klubbar: Skellefteå och Gävle
2 st – 1 klubb: Hörby
3 st – 1 klubb: Skarpnäck
4 st – 1 klubb: Lidingö
5 st – 1 klubb: Nacka

Flest klubbar har instruktörer för agility. Det är också i agility 
som de flesta klubbar önskar fler utbildade instruktörer.



Klubbaktiviteter

Under den här rubriken samsas både kurser, träningsträffar 
och till exempel läger som klubbarna har anordnat. Dessa 
kurser har de 27 klubbar som svarat Ja på frågan haft:

Agility – 22 klubbar
Prova på/aktivering – 19 klubbar 
Lydnad – 8 klubbar
Rallylydnad – 7 klubbar 
Allmän-/vardagslydnad – 7 klubbar
Freestyle – 5 klubbar 
Valp/unghund – 5 klubbar
Heelwork to music – 3 klubbar
Juniorkurs (för barn under 11 år) – 3 klubbar

Dessutom har dessa typer av kurser hållits:
Nose work – 3 klubbar
Ungdomskurs (7-20 år) – 1 klubb
Specialsök – 1 klubb
Gå fint i koppel och inkallning – 1 klubb

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

24 klubbar har haft träningsträffar. Enbart en klubb har varken haft kurser el-
ler träningsträffar. Men allting behöver man ju inte ha kurser i, det sociala livet 
på klubben kan ju blomstra även under andra tillfällen, som till exempel de som 
återfinns här nedan

Prova-på 
Trivsel- och pysseldagar 
kvällar 
Föredrag
Städ- & fixardagar
Fester 
Läger 
Promenader 
Grillkvällar 
Filmkvällar 
Studiebesök 
Hundens Dag

... Och annat man har gjort:
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Träningstävlingar
Inomhusträningar
Badträffar
Uppvisningar vid kursslut
Klubbresa
Privatlektioner
Studiecirklar
Drop-in träningar i 
rallylydnad
Bowling
Påskäggsjakt
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Ekonomi 
En klubb säger sig ha problem med ekonomin och en annan klubb skriver 
”kanske”. Övriga 28 svarar Nej på frågan . Hälften av klubbarna har ansökt 
om Lokalt Aktivitetsstöd. De som inte har gjort det har angett antingen att 
de inte känner till vad det är eller hur man söker eller att deras medlemmar 
är för gamla för att de ska få söka för dem. Klubbarna kan också få bidrag 
från Studiefrämjandet och sin kommun och det är det många klubbar som 
får. En klubb har fått ekonomiskt bidrag från sitt distrikt och ett par klub-
bar har fått ekonomiskt stöd från privata närlingslivet.

För de klubbar som inte har anordnat några tävlingar alls 
under året är avsaknaden av funktionärer det främsta mo-
tivet. Men även bristande kunskap och brist på material har 
man angett. Några klubbar skriver att deras medlemmar inte 
verkar vara intresserade.

Agility (6 klubbar minst 13 tävlingar)
Linköping – 4 tävlingar
Piteå - 4 tävlingar
Karlshamn – 3 tävlingar
Rönne – 1 tävling
Västerdalarna – 1 tävling
Klinteortens – inte angett antal

Lydnad (2 klubbar 3 prov)
Sölvesborg – 2 tävlingar
Luleå – 1 tävling

Rallylydnad (4 klubbar 11 tävlingar)
Piteå - 5 tävlingar
Skellefteå – 4 tävlingar
Luleå – 1 tävling
Stockholm – 1 tävling

Freestyle (2 klubbar 4 tävlingar)
Linköping – 3 tävlingar
Skarpnäck – 1 tävling

Heelwork to music (1 klubb 1 tävling)
Skarpnäck – 1 tävling

Officiella tävlingar
Det kräver förstås både framförhållning, kunskap, ett stort engagemang för andra samt funktionärer för att anordna 
officiella tävlingar. Men tävlingen behöver inte vara jättestor heller, man kan börja i den takt man vill och öka på med 
antalet deltagare och klasser när man fått mer erfarenhet. Att anordna en tävling ger ofta stor sammanhållning och det 
behövs funktionärer som har olika typer av kompetens för att allting ska bli lyckat. 13 av 30 klubbar har anordnat officiella 
tävlingar. För första gången har antalet agilitytävlingar nästan fått se sig slagen av den ganska nya sporten rallylydnad. 
Såhär ser den listan ut:

Tävlingar
Att bjuda in till tävlingar är ju också i högsta grad en form av aktivitet. Både för de på klubben som vill tävla och en bra 
”skola” för funktionärer att lära sig att arrangera tävlingar. 18 klubbar har haft inofficiella tävlingar på klubben, det kan 
till exempel vara Klubbmästerskap eller träningstävlingar. Populärast är det att ha agilitytävlingar, det har 17 klubbar haft. 
Därefter kommer rallylydnads- och lydnadstävlingar.



Uppvisningar
10 klubbar har deltagit i någon form av uppvisning:

Uppsala – Kulturens karneval
Karlshamn – agility vid flera tillfällen
Gävle – Vinterfestivalen
Norrköping – Hundens dag och på prova på dagar
Skellefteå – Skyltsöndagen med lydnad, rally och freestyle
Lund – Djurens dag där man visat barmarksdrag
Sölvesborg – Killebom festivalen, Barnfestivalen i Hällevik samt 
1 maj-firande
Köping – agility vid ett äldreboende och företagsmarsch med 
Sparbanken
Göteborg – MyDog, Gothenburg Horse Show samt Galoppens 
dag
Luleå – Hamnfestivalen med agility och rally på Örnäsdagen

PR material
Att klubben har en hemsida är lika vanligt som 
att man finns på Facebook. Det senare kan ju 
användas för att snabbt sprida information och 
även fånga upp intresserade nya medlemmar. 
Nästan alla 30 klubbar, 28 stycken, hade både 
hemsida och Facebookgrupp. I övrigt har man 
kläder med klubbens logga och namn samt 
märken och några klubbar har broschyrer.

Alla klubbar, utom en, har haft strategier för hur 
man ska kunna värva nya medlemmar:

Genom redan aktiva medlemmar – 
23 klubbar
Genom hemsidan – 23 klubbar
Roliga aktiviteter – 20 klubbar
Genom brukshundklubben – 18 klubbar
Attraktiva kurser – 16 klubbar
Gratis prova på dagar – 14 klubbar
Öppet hus – 7 klubbar
Annonser – 6 klubbar
Uppvisningar – 6 klubbar
Lappar i skolor/affärer – 6 klubbar
På hundtävlingar – 5 klubbar
Besök på skolor – 1 klubb
Genom sociala medier – 1 klubb

Medlemsvård

• Sociala träffar där medlemmarna får önska aktiviteter    
   (Luleå)
• Alla är välkomna och vi ordnar grillkvällar för att visa    
   vår uppskattning för våra medlemmar (Hässleholm)
• Försöker få alla delaktiga i våra tävlingar och alla får  
   en uppgift (Piteå)
• Vi peppar dem att träna och tävla. Vi plockar upp de   
   som är aktiva till styrelsen eller olika grupper 
   (Skellefteå)
• Funktionärstack och delaktighet i planering och sedan   
   fördelning av ansvar (Boden)
• Fixardagar, har olika sektioner, samträning med nya –     
   mixade – grupper (Linköping)
• Alla ska känna sig välkomna (Fagersta)
• Brett utbud av kurser och aktiviteter, erbjudande om att    
   bli ledare/funktionär, ledarpeppning och utbildning och  
   att de får påverka och växa (Skarpnäck)
• Många aktiviteter och försöka få in dem i styrelsen 
   (Österåker)
• Bjuda in till attraktiva träningar, försöka få gemenskap   
   och haft aktiviteter på olika ställen (Mälarö)
• Träningskvällar (Avesta)
• Läger och roliga medlemsmöten (Sölvesborg)
• Genomför aktiviteter (Halmstad)
• Involverar dem i aktiviteter och att de får hjälpa till att   
   fixa och bygga saker till klubben (Köping)
• Medlemsmöten och uppmuntra att inkomma med 
   förslag på aktiviteter och kurser (Östhammar)
• Bra instruktörer och fina priser vid KM (Norrköping)
• Peppar, pushar och frågar (Göteborg)
• Genom kommittéer, medlemsmöten och så frågar vi vad  
   de vill att styrelsen ska göra (Uppsala)
• Försöker bjuda in för delaktighet (Tyresö)
• Möten, infokvällar, medlemsmöten och funktionärs-  
   träffar (Karlshamn)

PR, medlemsvärvning och medlemsvård

Medlemsvärvning
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Styrelsen för Sveriges Hundungdom får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 2 583 425 
årets vinst 416 854 
  
 3 000 279 
  
disponeras så att 
  
i ny räkning överföres 3 000 279 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
  

25.



Sveriges Hundungdom 
Org.nr 802007-2743     

2 (8) 
  

          
          
Resultaträkning Not 2017-01-01 

-2017-12-31 
2016-01-01 

-2016-12-31   
          
 

 

 
Försäljning   11 864   9 368   
Medlemsavgifter   1 329 465   1 436 435   
Bidrag   1 662 943   1 728 277   
Övriga intäkter   494 578   510 124   
    3 498 850   3 684 204   
            
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -8 190   -8 275   
Övriga externa kostnader   -1 957 538   -2 134 637   
Personalkostnader 1 -1 108 006   -991 154   
Avskrivningar inventarier 2 0   -13 474   
    -3 073 734   -3 147 540   
            
Rörelseresultat   425 116   536 664   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -8 178   -7 603   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -84   -123   
    -8 262   -7 726   
Resultat efter finansiella poster   416 854   528 938   
            
Resultat före skatt   416 854   528 938   
            
Årets resultat   416 854   528 938   
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 
        
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Kontorsinventarier 3 0   0   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Lager   56 806   64 996   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   29 710   66 655   
Övriga fordringar   97 680   101 675   
    127 390   168 330   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar 4 2 945 590   2 824 520   
            
Kassa och bank   2 257 463   1 762 999   
Summa omsättningstillgångar   5 387 249   4 820 845   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   5 387 249   4 820 845   
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 
        
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   2 583 425   2 054 487   
Årets resultat   416 854   528 938   
    3 000 279   2 583 425   
Summa eget kapital   3 000 279   2 583 425   
            
Avsättningar           
Personalreserv   199 387   199 387   
            
Långfristiga skulder           
Vilande klubbarskapital 5 1 522 711   1 399 002   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   276 068   293 470   
Aktuella skatteskulder   25 114   33 823   
Övriga skulder   153 412   137 688   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   210 278   174 050   
Summa kortfristiga skulder   664 872   639 031   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 387 249   4 820 845   
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Tilläggsupplysningar 
  
Noter 
  
Not 1 Anställda och personalkostnader 
  2017 2016   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 4 4   
  4 4   
        
Löner och andra ersättningar       
Anställda 690 295 608 726   
  690 295 608 726   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader anställda 51 704 51 819   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 338 597 309 362   
  390 301 361 181   
        
Övriga kostnader kansliet 27 410 21 247   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 108 006 991 154   
        
  
Not 2 Avskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Materiella anläggningstillgångar    
Kontorsinventarier 20-33 %   
      
  
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 
  2017-12-31 2016-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 175 728 175 728   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 728 175 728   
        
Ingående avskrivningar -175 728 -162 254   
Årets avskrivningar 0 -13 474   
Utgående ackumulerade avskrivningar -175 728 -175 728   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
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Not 4 Aktier och andelar 

  
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   
Kortfristiga placeringar fonder och placeringskonton 2 945 590 3 101 621   
  2 945 590 3 101 621   
        
  
  
Not 5 Vilande distrikts kapital 
  
  
Distrikt Summa 
Skaraborgs Hundungdom                   1 613,30 kr 
Smålands Hundungdom                     604,53 kr 
Snärke Hundungdom                   8 654,01 kr 
Mellan Norrlands Hundungdom                   2 682,37 kr 
Gävle-Dala Hundungdom                   2 142,70 kr 
Skåne-Blekinge Hundungdom               633 158,29 kr 
    

Totalt               648 855,20 kr 
  
  
 Vilande klubbars kapital 
 
 
Lokalklubb Summa 
Alingsås                   5 464,04 kr 
Angered                   5 154,43 kr 
Arjeplog                    400,00 kr 
Bollnäs                 17 878,89 kr 
Borås                   2 449,35 kr 
Botkyrka                    422,69 kr 
Bro-Håbo                 24 814,70 kr 
Bygdeträskbygdens                 17 198,35 kr 
Dorotea                    779,56 kr 
Eds                    596,00 kr 
Falbygdens                    240,00 kr 
Falkenberg                 59 890,52 kr 
Falu                 12 672,32 kr 
Forshaga                    390,00 kr 
Gnesta                    476,50 kr 
Grums                  7 912,00 kr 
Göinge-Broby                    120,00 kr 
Götene                   7 157,34 kr 
Hammarö                   2 000,00 kr 
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Haninge                   2 399,00 kr 
Helsingborg                    150,86 kr 
Hjo                    904,50 kr 
Härnösands                   5 020,35 kr 
Häverö                   1 375,00 kr 
Hörby                 12 602,53 kr 
Höör                   5 881,04 kr 
Jokkmokk                     80,00 kr 
Jokkmokk bank                 12 373,36 kr 
Järfälla                 24 049,14 kr 
Jönköping                   8 358,76 kr 
Kallebäck                 10 439,24 kr 
Kalmar                   6 028,80 kr 
Karlskrona                 35 501,74 kr 
Knivsta                 64 492,46 kr 
Kramfors                   1 669,00 kr 
Kristinehamn                 19 433,10 kr 
Kungsbacka                   8 690,68 kr 
Kungälv                   7 035,03 kr 
Laholm                 10 666,65 kr 
Lerum                 35 870,20 kr 
Ljusdal                   1 320,00 kr 
Märsta-Sigtuna                 25 340,10 kr 
Nybro                 40 107,70 kr 
Nyköping                   4 942,95 kr 
Nynäshamn                 11 422,87 kr 
Olofström                    200,00 kr 
Oskarström                   1 533,50 kr 
Oxie                 36 006,64 kr 
Ronneby                    345,42 kr 
Råådalen                   4 621,16 kr 
Rödeby                 10 385,25 kr 
Sandviken                   5 560,40 kr 
Skurups                    744,58 kr 
Skutskär                   4 402,81 kr 
Sollefteå                   6 703,02 kr 
Stenungssund                   1 360,00 kr 
Strömstad                     40,00 kr 
Sundsvall                   2 360,00 kr 
Söderåsen                   5 530,00 kr 
Tingsryd                    160,00 kr 
Tollarps                   7 083,50 kr 
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Tomtens                   2 466,91 kr 
Torsby                   7 113,43 kr 
Täby                   9 455,72 kr 
Umeå                   2 800,00 kr 
Valdemarsvik                 13 304,00 kr 
Varberg                 13 018,19 kr 
Vilhelmina                    120,00 kr 
Vimmerby                    338,90 kr 
Visby                 15 573,77 kr 
Vislanda                     30,00 kr 
Värmdö                   6 476,97 kr 
Väsby                   9 459,23 kr 
Västervik                   3 251,00 kr 
Västerås                   6 399,52 kr 
Västra Medelpad                   6 957,49 kr 
Åbyn-Byske                 85 567,40 kr 
Öland                   3 517,61 kr 
Örebro                 38 187,07 kr 
Örnsköldsvik                   4 028,55 kr 
Österbymo                    312,05 kr 
Östersund                 33 630,40 kr 
    

Delsumma               871 216,24 kr 
Lokala avgifter Karlskrona                   1 880,00 kr 
Lokala avgifter Plönninge                     80,00 kr 
Lokala avgifter Åbyn-Byske                    680,00 kr 
    

Totalt               873 856,24 kr 
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