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Vi är Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ungdomsförbund och är den 
självklara mötesplatsen för alla hundintresserade ungdomar. Vår verksamhet 
riktar sig framför allt till dig som är mellan 6 och 25 år. Vi har ca 7 000 
medlemmar fördelade på våra lokalklubbar. Till oss är du välkommen 
oavsett vilken hundras du har, du kan vara nybörjare eller kanske har du 
haft hund i hela ditt liv. Även du som inte har någon egen hund är förstås 
väldigt välkommen som medlem. 

Klubben
Du väljer, när du anmäler ditt 
medlemskap, i vilken lokal 
aktiv Hundungdomsklubb 
som du vill bli medlem i. 
Det är våra lokalklubbar 
som anordnar kurser, 
träningsträffar och läger. 
De flesta klubbar har 
kurser i agility, allmän- och 
tävlingslydnad, freestyle, 
rallylydnad, junior handling 
och ibland i någon bruksgren. 

Utbildningar
Då och då anordnas det centrala kurser där medlemmar från hela Sverige är välkomna. 
Det kan till exempel vara instruktörsutbildningar, pusselkurser och etologikurser 
med mera. Våra aktiva ledare på klubbnivå bjuds också in till utbildnings- och 
träningshelger med olika teman någon gång per år. I samarbete med vårt studieförbund, 
Studiefrämjandet, kan våra klubbar anordna olika ledarutbildningar på lokal nivå.
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Alla våra klubbar drivs ideellt och du är alltid välkommen att vara med i klubbens arbete 
som funktionär i styrelsen eller vid kurser, tävlingar eller på något annat sätt. Flera 
av våra klubbar har utbildningar för dig som vill bli klubbledare, ungdomshandledare 
eller instruktör. På en del håll finns det ingen aktiv hundungdomsklubb, om du 
vill vara med att starta upp en klubb är du välkommen att kontakta kansliet. Att 
få igång klubbverksamheten på en ort är både enkelt, lärorikt och roligt. Alla våra 
lokalklubbar ligger inom ett distrikt, även om det varierar hur aktiva distrikten är. 
Många av våra lokalklubbar ligger tillsammans med en lokal Brukshundklubb och 
även om de båda klubbarna kanske samarbetar mycket är det två skilda organisationer. 
Hundungdomsklubben är till för ungdomar och Brukshundklubben är till för vuxna.

Välkommen till Sveriges Hundungdom



Bli Hundborgare
Hundborgarmärket kan alla som gillar 
hundar prova på att ta. För att bli Hundborgare 
ska man besvara ett antal kryssfrågor. 
Frågeformuläret finns antingen på din 
lokalklubb eller kan beställas från kansliet och 
webbutiken. Den som klarar minst tio av de 
tretton frågorna får köpa Hundborgarmärket. 

Ungdoms SM
Svenska Mästerskapen för hundungdomar arrangeras oftast en gång per sommar. På ett 
U-SM är det lika viktigt att kämpa väl som att vinna. Här kan man tävla i agility, lydnad, 
freestyle, heelwork to music, rallylydnad, bruks (spår, sök och rapport) samt handling. Alla 
som vill är välkomna att anmäla sig om man har giltigt medlemskap och är i rätt ålder. 
Vissa klubbar anordnar också kvaltävlingar för sina medlemmar. Ett U-SM är så mycket 
mer än bara tävlingar och resultat, här träffas ungdomar från hela Sverige och man hinner 
umgås och njuta av den speciella U-SM atmosfären. 

Läger
Rikslägret återkommer i regel varje sommar och är ett läger för ungdomar som vill 
prova på många olika hundsporter. Ibland anordnas det även läger som inriktar sig på 
en speciell hundsport, som bruks, agility, vallning eller freestyle. Även våra lokalklubbar 
anordnar kortare eller längre läger.

Alkohol- 
och drogfria aktiviteter

Alla våra aktiviteter och arrangemang 
är helt alkohol- och drogfria, och det 
gäller oavsett deltagarnas ålder. Den här 
policyn är för oss självklar. Dels för att 
vår verksamhet vänder sig till ungdomar 
och dels för att droger och alkohol absolut 
inte passar ihop med djur, hundar och 
hundträning. 
En glad och duktig portugisisk vattenhund som 
tävlade i bland annat agility på Ungdoms SM.

Facebookgrupp där du bor
Om du går in på Sveriges Hundungdoms Facebooksida och under grupper kommer du 
att hitta flera olika lokala grupper. Gå gärna med i en som ligger i landsändan där du bor, 
eller starta en egen grupp om du saknar en i närheten. Tanken är att vi Hundungdomar 
ska hitta varandra lätt och snabbt och kunna hitta på roliga saker tillsammans med våra 
hundar.



Våra klubbar anordnar tävlingar av både 
större och mindre slag. Framför allt är 
det lydnads-, rallylydnads-, freestyle- och 
agilitytävlingar. Tävlingar kan vara antingen 
officiella eller inofficiella. När en tävling 
är officiell så registreras hundens resultat 
i ett register hos SKK. De inofficiella 
tävlingarna är ofta klubbtävlingar och 
mindre tävlingar som är jättebra att starta 
på som träning. Sveriges Hundungdom har 
rätt att arrangera officiella tävlingar i agility, 
lydnad, rallylydnad, heelwork to music 
och freestyle. Vi har också ansvaret för 
junior handlingtävlingar, dessa arrangeras 
i samband med SKK:s internationella 
utställningar och Nordic Dog Shows.

Agria Freestyle Cup
Tillsammans med djurförsäkringsbolaget 
Agria har vi sedan flera år en tävling för 
freestyleintresserade. Uttagningarna till 
finalen sker på våra lokalklubbar eller av 
andra arrangörer, där de främst placerade 
sedan inbjuds till finaltävlingen. I den 
här cupen kan man tävla från klass 1 till 
klass 3. Finalen brukar vara på Stockholm 
Hundmässa i december.

Agria Junior handling Cup
Är tävlingen som vill sporra ungdomar att 
tävla i junior handling. Alla mellan 10-17 år 
är välkomna och man tävlar på alla SM-
uttagningstävlingar runt om i Sverige. 
Poäng samlas under året. Vinnaren får re-
presentera Sverige på en tävling utomlands.

Tävlingar

En följsam border collie tävlar i lydnad på högsta nivå.

SM finalist i junior handling med bearded collie.

Australian kelpie 
som tävlade i finalen 
i Agria Freestyle 
Cup.



När du blir medlem hos oss blir ditt med-
lemskap registrerat i den lokala aktiva 
Hundungdomsklubb som du själv väljer.  
Detta är ditt huvudmedlemskap! 

För att vara medlem kan man vara i vilken 
ålder som helst, men vissa förmåner är 
bara till för de som räknas som ungdomar. 
Enkelt uttryckt får de som är mellan 6 till 
25 år tre medlemskap till bara en med-
lemsavgift och de som är över 25 år får ett 
medlemskap. Här följer en beskrivning av 
vad Ungdomsmedlemskapet ger dig och en 
kort beskrivning av olika typer av klubbar 
inom Svenska Kennelklubben.

Agria Rallylydnad Cup
Sedan flera år anordnar vi också en 
tävlingscup i den populära hundsporten 
rallylydnad. Rallylydnad är en gren som 
välkomnar de flesta förare och hundar. 
Förare och hund går en bana där de gäller 
att utföra vad som står på skyltarna. Man 
kan kvalificera sig alla de olika klasserna; 
nybörjar-, fortsättning-, avancerad- och 
mästarklass. De som kvalificerat sig 
under året möts i finalen i slutet av 
året. Kvaltävlingarna kan hållas av både 
Hundungdomsklubbar och av andra 
arrangörer, var och när tävlingarna är 
finns det information om på vår hemsida. 
Finalen brukar vara på Stockholm 
Hundmässa i december.

Medlemskap och Ungdomsmedlemskap

Om du är mellan 6 och högst 25 år kan 
du välja till ett medlemskap i den av 
SKK:s länsklubbar som finns där du bor. 
Länsklubbarna arrangerar utställningar och 
har även många andra verksamheter för 
sina medlemmar. Det finns 25 länsklubbar 
från  norr till söder. När man blir medlem 
placeras man i den länsklubb som finns i 
den region där man bor. Man kan ändra sin 
länsklubb om man så önskar. 

Medlemskapet i en länsklubb ger dig rätt 
att ställa ut din egen (eller familjens) hund 
på SKK:s utställningar och gratis inträde 
på utställningar. Många länsklubbar har 
lokala Kennelklubbar under sig och de 
flesta av dem har många olika aktiviteter 
för sina medlemmar som kurser, träningar, 
och tävlingar. För att bli medlem i en lokal 
Kennelklubb måste medlemskap lösas i 
just den klubben. 

Länsklubbsmedlemskap 

Rallylydnad passar alla hundar och förare!

Border collievalp



Specialklubbar
Ditt Ungdomsmedlemskap i Sveriges 
Hundungdom ger dig rätt till ytterligare 
ett medlemskap. Svenska Kennelklubben 
har många så kallade specialklubbar. De 
flesta ansvarar för en eller flera olika raser. 
Dessutom anordnar flertalet också tävlingar, 
prov, utställningar och utbildningar och 
många av dem har också en egen tidning. 

Några exempel på specialklubbar är Svenska 
Spaniel och Retrieverklubben, Svenska 
Pudelklubben, Svenska Vallhundsklubben 
och Svenska Bostonterrierklubben.
Ungdomsmedlemskapet gäller upp till och 
med det år man fyller 25 år. På vår hemsida 
hittar du alla specialklubbar som 
vi samarbetar med.

Den specialklubb som har flest medlemmar 
är Svenska Brukshundklubben (SBK). 
SBK har många olika grundläggande 
hundägarkurser och utbildningar som 
passar de flesta hundägare och finns i nästan 
i alla kommuner. Man arrangerar också 
instruktörs- och lärarutbildningar. Ofta 
”bor” våra lokala Hundungdomsklubbar 
tillsammans med en lokal Brukshundklubb. 
SBK har ansvaret för det som kallas för 
bruksgrenar: spår, sök, rapport, skydd, 
IGP men också för rallylydnad. Som 
specialklubb har SBK avelsansvar för 
alla brukshundraser. Om du väljer SBK 
som din specialklubb kan du välja att 
ditt medlemskap antingen gäller för SBK 
lokalklubb eller för SBK rasklubb, som t ex 
Svenska Rottweilerklubben. 

Svenska Brukshundklubben 

Rasklubbar
Många specialklubbar som ansvarar 
för flera hundraser har rasklubbar som 
underavdelningar. Ett exempel är Airdale 
Terrier Gillet som är en rasklubb under 
Svenska Terrierklubben. På ditt medlem-
skap kan du t ex antingen välja Svenska 
Terrierklubben eller Airdale Terrier Gillet.
Rasklubbarna brukar anordna träffar, 
tävlingar, prov och utställningar och många 
andra aktiviteter som är speciellt för den 
hundras som klubben har avelsansvaret 
för. Många rasklubbar har också en egen 
tidning.

Airdale terrier

Vi vet att det är snårigt att förstå hur alla dessa klubbar 
hänger ihop och hur ditt medlemskap ser ut! Men du 
är alltid varmt välkommen att kontakta vårt kansli i 
Rotebro. 

Vi besvarar alla frågor om medlemskap och allt annat 
som rör vår verksamhet (adressen hittar du på baksidan av 
broschyren).



Du anmäler ditt medlemskap genom vår hemsida shu.se och du betalar samtidigt  
medlemsavgiften. Börja med att gå in under fliken Bli medlem. Där finns en tydlig 
beskrivning om hur din registrering kommer att gå till och hur du går vidare för att betala. 
På samma sida kan du också anmäla Syskonmedlemskap. Ditt medlemskort kommer du att 
få till den mejladress som du har angivit. På hemsidan står aktuella medlemsavgifter. Och 
där hittar du också kontaktuppgifter till våra lokala Hundungdomsklubbar och ofta finns det 
länkar till klubbens egen hemsida där du kan hitta mer information om just den klubben.  

Ungdomsmedlemskap
och

Syskonmedlemskap 

För dig mellan 6-25 år

Om du har ett syskon som också vill bli 
medlem i Sveriges Hundungdom kan 
ditt syskon få Ungdomsmedlemskap till 
en lägre medlemsavgift. Syskonet måste 
vara mellan 6 och 25 år och ni ska bo 
på samma adress. Syskonmedlemskapet 
ger alla medlemsförmåner utom 
medlemstidningarna. 

Medlemsavgiften är 
320 kr för 12 månader 

Verksamhetsklubbar 
I Svenska Kennelklubbens stora familj 
av klubbar finns också verksamhetsklub-
bar. Dessa är av två olika slag där den ena 
är för alla hundägare som håller på med 
en viss hundsport som agility, freestyle 
eller nose work. Den andra är till för vissa 
hundraser och deras arbetsformer och här 
hittar man t ex grythundar, kroppsvallande 
hundar och stående fågelhundar.

Syskonmedlemskap

Avgiften för syskon-
medlem är 150 kr för 

12 månader
Åldersgränserna innebär: 
Från det år man fyller 6 år, 

respektive till och med det år 
man fyller 25 år.

Bli medlem Bli medlem 

Två valpar av rasen labrador retriever.

Scanna QR koden 
för att komma till 
medlemsguiden.



Förmåner till och med du fyller 25 år
• Medlemskap i en lokal Hundungdomsklubb
• Rätt till Ungdoms- och/eller Syskonmedlemskap i SKK läns- och specialklubbar
• Delta på Sveriges Hundungdoms kurser, utbildningar, läger och tävlingar
• Delta på Svenska Brukshundklubbens (SBKs) utställningar, prov och tävlingar 
• Delta på Svenska Kennelklubbens utställningar    
• Delta på kurser och utbildningar som SBK arrangerar 
• Delta på officiella tävlingar som t ex agility, freestyle, lydnad och rallylydnad
• Medlemstidningarna Hundsport och Brukshunden
• Försäkringsskydd vid alla våra aktiviteter (olycksfall)
• 15 procent i medlemsrabatt på hundförsäkringen hos Djurförsäkringsbolaget Agria
• 15 procent på PrimaDog´s produkter på Hund.se
•  Kostnadsfri veterinärsvårdsrådgivning direkt i mobilen genom appen Agria Vårdguide

Bli medlem du också!

Sveriges Hundungdom
Box 478

191 24 Sollentuna

Tel 08-795 30 85
Mejl info@shu.se 

hemsida och webbutik på 
www.shu.se

följ oss på:


