Sveriges Hundungdom –
växande hundkunskap
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Sveriges Hundungdom bildades
1975 på initiativ av Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben. Ett skäl till att bilda ett
självständigt ungdomsförbund var
att staten ställde krav på organisationer för att kunna få statligt stöd
för sin ungdomsverksamhet.
Ett annat tungt vägande skäl
var att skapa naturliga mötesplatser för unga hund- och hundsportintresserade människor. Och det
sista är fortfarande vårt mål, men
vår ambition är också att vara hela
Svenska Kennelklubbens självklara
ungdomsförbund.
Dubbelt medlemskap och Ungdomsmedlemskap
Sedan 1992 har vi tecknat samarbetsavtal med Svenska Kennelklubbens (SKK:s)
läns- och specialklubbar.
Svenska Vinthundklubben var en av alla
de specialklubbar som snabbt kom med i
det som då kallades för det Dubbla medlemskapet. Numera kallar vi det för Ungdomsmedlemskap och fler och fler specialklubbar har tecknat samarbetsavtal med oss.
Men inte bara specialklubbar, utan sedan
några år samarbetar vi också med SKK:s
verksamhetsklubbar och med rasklubbar och
avtalsanslutna klubbar. För många klubbar
och föreningar är det svårt att få med unga
i klubbarbetet, ibland är det ännu svårare att
få in yngre som medlemmar. 		
Vårt arbete med Ungdomsmedlemskapet är
att skapa en naturlig övergång mellan ungdomsförbundet och ”vuxenklubben”. Vi
vet av erfarenhet att de medlemmar som
tar klivet över till en läns-, special- eller rasklubb kommer som en mycket väl utbildad
funktionär.
Vi vänder oss till unga
Vår verksamhet riktar sig framför allt till
ungdomar som är mellan 6 och 25 år. Men
vi säger inte nej till dem som är yngre än så
eller för all del, de som är äldre än 25 år. Våra
medlemmar kan ha vilken hundras som helst
– eller kanske inte ens någon egen hund.
Vår uppgift är att väcka intresse för
hundar och hundsport och dessutom att
sporra våra medlemmar att utbilda sig till att
bli riktigt bra och kunniga hundägare och
föreningsmänniskor.
Våra klubbar och central organisation
När man blir medlem hos oss blir man
medlem i en av våra aktiva lokalklubbar, oftast den som ligger närmast där man bor.
Klubben drivs av ungdomar och för ungdomar. Det är medlemmarna som bestämmer
vad klubben ska göra och satsa sin tid och
energi på.
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När vi bildades på 1970-talet var alla
lokalklubbar inordnade i distrikt som följde landskaps- eller länsgränserna. Idag har
vi bara ett aktivt distrikt. Alla klubbar har
sin egen styrelse och sköter sin egen ekonomi. Där utses också vilka som ska åka på
vårt centrala årsmöte – Representantskapsmötet. Och det är på ”Repskapet” som vår
centrala styrelse, Ungdomsrådet, väljs.
I Svenska Kennelklubbens lokaler i Rotebro finns vårt kansli som hanterar medlemsfrågor och ger service till våra klubbar
och medlemmar.

Lydnad

Hundsporter
Vi har länge haft som devis att vi ska erbjuda ett smörgåsbord av olika hundsporter.
Vi tror att särskilt unga har stor lust och
nyfikenhet att prova på många olika saker
innan de kanske hittar sin eller sina grenar
som de gillar mest, och förstås som passar
deras hund extra bra.
Agility
Hundsporten agility introducerades till Sverige genom Sveriges Hundungdom i slutet
av 1980-talet. Snabbt blev sporten otroligt
populär och det är inte svårt att förstå. Agility passar de allra flesta vuxna och friska
hundar oavsett storlek.
Både förare och hundar brukar bli riktigt ”bitna” av farten, glädjen och precisionen. Ofta anordnar våra lokalklubbar kurser
i agility och flera av dem arrangerar också
tävlingar av större eller mindre slag.
Handling
För ungdomar som är utställningsintresserade och vill lära sig att visa hundar på bästa
sätt. Junior handling är den officiella sporten
som Sveriges Hundungdom ansvarar för.
I junior handling ska man vara mellan 10
till 17 år för att få tävla. Vi arrangerar SM-finalen i junior handling på Stockholm Hundmässa varje år i december. SKK:s länsklubbar anordnar uttagningstävlingarna till SM.
Dessutom har vi kurser och läger i
handling, och då gäller det alla som är mellan 6 till 25 år.
Lydnad och rallylydnad
Att träna sin hund i lydnad och sedan starta på
tävling har länge varit populärt hos våra hund
ungdomar. Flera av våra klubbar har kurser i
både vardagslydnad och tävlingslydnad.
Rallylydnad är en ganska ny hundsport
och det tog ett litet tag innan ungdomarna
hittade till den. Men nu är det en sport på
stark frammarsch, vilket är förståligt då verkligen alla typer av hundar och hundförare
både kan träna och tävla i den här sporten.
Freestyle och heelwork to music
De här två publiksporterna har också blivit
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populära. Det som gäller här är dans, musik,
taktkänsla, tempo och mycket samarbete
med sin hund.
Freestyle är en gren som inbjuder till
mycket utlevelse när det gäller rörelser som
hunden ska utföra. Föraren koreograferar
sitt eget program, väljer musiken och sedan
är det bara att showa på och vinna domarnas och publikens hjärtan.
Heelwork to music påminner mycket
om freestyle, men här ska hunden befinna
sig i förarens absoluta närhet (i olika positioner), men även i heelwork är det föraren
som bestämmer upplägg och musik.
Läger av olika slag
Varje år har vi vårt Riksläger mitt under
sommaren. Lägret välkomnar alla våra
medlemmar mellan 12-18 år och är ett prova-på-läger.
Under en knapp vecka får ungdomar
och hundar testa agility, bruks, lydnad, free
style, rallylydnad och handling.
Vi brukar också anordna läger i en eller flera hundsporter som oftast är över en
helg. Många av lokalklubbarna anordnar
också läger på kortare eller längre tid.
Tävlingar
Vi har tillsammans med Agria Djurförsäkringar tre tävlingscuper. De är i freestyle,
junior handling och rallylydnad. Cuperna
löper under året med kvaltävlingar och i
rallylydnad och freestyle blir det en final där
de som kvalificerat sig möts.
I Agria Junior handling Cup gäller det
att samla poäng på SM-uttagningstävlingarna under året. Varje år försöker vi anordna
Ungdoms-SM och där kan våra medlemmar
tävla i de flesta grenar. För år 2019 är Ungdoms-SM i Åkersberga i augusti och arrangeras av Österåkers Hundungdom och några
andra Stockholmsklubbar.
Ungdomsmedlemskap och syskonmedlemskap
När man blir medlem hos oss väljer man
också vilken special- eller rasklubb som
man vill tillhöra. När man valt Svenska
Vinthundklubben blir man fullvärdig medlem även i Vinthundklubben.
Ungdomsmedlemskapet gäller från det
år man fyller 6 år upp till och med det år
man fyller 25 år. Syskonmedlemskap fungerar som Ungdomsmedlemskap och gäller
för ett syskon som bor på samma adress
och som är mellan 6 och 25 år.
Välkommen att besöka vår hemsida
shu.se, det är där man ansöker om medlemskap. Har du frågor? Tveka inte att mejla
info@shu.se eller ring 08-795 30 85.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram /
Sveriges Hundungdom
Text och foto Lotta Treiberg
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