SVERIGES HUNDUNGDOM

Hejsan!
Varmt välkomna till novembernumret. Sedan vi hördes senast har det varit årsmötestider, både för oss i Sveriges
Hundungdom (Representantskapsmötet) och för Svenska
Kennelklubben (Kennelfullmäktige, KF ).
Vi har delegater, som har
rösträtt, på KF och i år hade vi
motionerat (lämnat in ett förslag) till KF . Motionen handlade om att KF ska verka för att
alla Kennelklubbens specialklubbar ska ansluta sig till ungdomsmedlemskapet. Motionen mottogs väl, det känns
som att ”vuxenklubbarna” på
allvar har börjat förstå vikten
av att ungdomar ska få ta plats
på alla olika sätt. Och att hundungdomar är hela Svenska
Kennelklubbens – alldeles
nödvändiga – framtid om SKK
ska överleva.
Vi som jobbar inom Sveriges Hundungdom vet vilken
otrolig resurs ni hundungdomar är när ni tar klivet över till
vuxenklubben. Ni har stor kunskap, inte bara om hundar och
hundsport, utan ofta även om
föreningsteknik.
Personligen kan jag känna
en viss frustration över att
SKK :s länsklubbar inte öppnar upp för att höja ungdomsmedlemskapet upp till och
med 25 år. Men man står fortfarande fast vid att man bara
är ungdom upp till 18 år, trots
att statsmakterna sedan
många många år har fastslagit att för ungdomsorganisationer är den övre åldersgränsen 26 år, och den nedre 6 år.
Så vi kämpar vidare.
I det här numret får du veta
mer om vad som hände på vårt
årsmöte, och till vad Johanna
Karlsson och hennes Ruth använde priset som de fick när
de vann AFC -finalen i klass I
på MyDog.
TREVLIG LÄSNING! LOTTA TREIBERG
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Personvalen engagerade

på Repskapet

Presidiet på Representantskapsmötet – Märta Brandts, mötessekreterare, Matilda
Svensson, vice mötesordförande, och Andreas Brodin, mötesordförande – fick mycket
att styra upp för att ro förslag och val i land.

slag på ändringar. Efter olika förslag om
ändringar i stadgarna beslutade mötet
att skjuta på beslutet till dagen efter.
På kvällen var det förstås en pampigare middag med mycket prat och glam.
Några tal blev det också, men någon
Maskotnål delades inte ut. För UR hade inte hittat (eller fått förslag på) någon lämplig mottagare i år. Efter middagen var det lite lättsammare lekar för
dem som ville och orkade.
I förgrunden syns SKK:s ordförande
Pekka Olson tillsammans med hundungdomar under en workshop.

Söndagen
På söndagen var det alltså dags för Representantskapet att ta beslut om nya

I år ägde vårt två dagar långa årsmöte – Representantskapsmötet – rum på Scandic Hotel på
Elmia-området i Jönköping. Drygt 40 delegater (hundungdomar som är valda eller utsedda av
sina lokalklubbar och distrikt att åka på Repskapet) och gäster deltog.
TEXT & FOTO: LOTTA TREIBERG

Alldeles speciellt roligt var det att
Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ordförande Pekka Olson var med under
helgen, liksom Thomas Uneholt från
SKK:s centralstyrelse. Lars Carlborg
från Svenska Brukshundklubben (SBK)
deltog också, men till skillnad från SKK
så var det inte första gången som SBK
deltog eller som Lars var med.
Studiefrämjandet hade också två representanter på plats, Zlatko Avdagic
och Moa Källström. Moa var tillsammans
med Meta Lönnberg (från Sveriges
Hundungdoms kansli) mötescoacher.
Även om det alltså kändes oerhört
kul att våra samarbetsorganisationer
kom så är det förstås ändå alla delta-

gare från våra klubbar och distrikt som
är de viktigaste personerna. Det är delegaterna som har i uppgift att kolla att
vårt ungdomsråd (UR , centrala styrelse) har skött sig under förra året. Det
är också delegaterna som ska bestämma mål och metod inför kommande år
och inte minst vilka som ska sitta i ungdomsrådet.

Lördagen
På lördagen går man igenom mycket
av det som har hänt sedan Representantskapet träffades förra gången, alltså 2016. Man tittar på vilken verksamhet som har bedrivits genom verksamhetsberättelsen och inte minst att ungdomsrådet har skött ekonomin på ett
bra sätt.

Ungdomsrådet fick också chans att berätta om de mål som man har jobbat
mot under det senaste året. Mycket av
målen handlar om att öka verksamheten, som att vi ska bli fler medlemmar,
att det ska bildas – och inte läggas ned
– klubbar, och att vi aktivt ska stödja
klubbar som inte fungerar. Vårt samarbete med SBK ska bland annat utmynna i att det bildas hundungdomsklubbar istället för ungdomssektioner.
Vi ska också se till att det blir både
riksläger och ungdoms-SM varje sommar. Förutom alla kurser och utbildningar som våra klubbar anordnar ska vi ha
minst två som arrangeras centralt.
Dessutom ska vi fortsätta att vara aktiva på sociala medier och delta på olika
hundarrangemang.

Johanna och Ruth valde
Strax efter årsskiftet 2016/
2017 så vann Ruth och jag finalen i Agria Freestyle Cup
klass I på MyDog i Göteborg.
Det var givetvis fantastiskt kul,
men också väldigt oväntat!
Vi hade under 2016 vunnit
ungdoms-SM i freestyle klass
I, men i övrigt bara tävlat två
gånger.

nad, agility, vallning – ja, hon har tränat
allt!).
Jag hade tidigare gått både ”freestyle för nybörjare” och ”tävlingskurs i freestyle” för Yvonne och var mycket nöjd.
Hon hittar alltid något som man kan utveckla och har många tips på hur man
ska nå dit. Det var därför inte alls svårt
för mig att bestämma att bidraget från
AFC-finalen skulle gå till ännu en freestylekurs för Yvonne Öster.

Mot dagens slut började helgens ”tunga”
punkt att diskuteras: våra stadgar för
lokalklubbar och distrikt. Båda stadgarna hade varit ute på remiss. Remiss betyder att ett förslag skickas ut till dem
som berörs. Alla får säga vad de tycker
om förslaget och även komma med för-

stadgar, vilka skulle komma att börja
gälla omedelbart. Beslutet gick snabbt
och det var väl en följd av att diskussionerna hade lett fram till något som majoriteten till sist kunde enas om.
Ungdomsrådet hade också förslag
om oförändrade avgifter, som vår med-

lemsavgift och avgiften till U-SM .
Mötet höll med UR
så inga avgiftshöjningar är att vänta
under det närmaste året.
Sedan var det dags att välja ett nytt
ungdomsråd, flera hade meddelat valberedningen att de inte längre önskade fortsätta på sina poster. Bland de avgående fanns vår förbundsordförande
Elisabeth Sterner som har varit ordförande under två år.
Valberedningen hade ett förslag på
ny ordförande, men det kom också förslag under mötet om ytterligare ett
namn. Det är inte så ofta det blir ”strid”
om posterna i UR , men då och då händer det förstås. Efter omröstning blev
en ny förbundsordförande utsedd, Natalie Johansson från Västerdalarnas
Hundungdom. I kommande nummer
hoppas jag att det kan bli en intervju
med Natalie.
När valet av ordförande var klart
skulle övriga ledamöter väljas. Då hände det märkliga att några som sagt sig
stå för omval inte längre höll fast vid det.
Kanske var det en sympatiyttring för att
den först föreslagna ordföranden inte
vann omröstningen eller något annat.
Men där och då kändes det mycket
omoget och väldigt olustigt, särskilt för
den alldeles nyvalda ordföranden.
Valberedningens förslag till både ledamöter och suppleanter föll också till

stora delar och summa summarum är
det bara tre tidigare ledamöter som sitter kvar i det nya ungdomsrådet och åtta nya som kliver in.
Även om mycket hade kunnat skötas bättre i förarbetet till detta, så tror
jag personligen att det är ett friskhetstecken att personvalen engagerar. Och
alldeles säkert får vi ett jättebra nytt
ungdomsråd.

Äntligen
en ny klubb!
Ingenting gör mig gladare än att få
chansen att hälsa en ny hundungdomsklubb välkommen. Det känns
som det var ett tag sedan senast.
Hjärtligt välkommen, Enköpings
Hundungdom!
Bor du i närheten av Enköping
och har längtat efter träningskompisar? Ta då kontakt med någon av
tjejerna i den nybildade styrelsen,
som till exempel dess ordförande
Linda Lindholm på lindalindholm@
outlook.com.

freestylekurs efter AFC-vinsten
nästa klass, klass II, så beslöt jag mig
för att under kursen försöka koreografera mitt nästa freestyleprogram. Kursen var uppdelad på sex tillfällen med
två veckors mellanrum mellan kurstillfällena och cirka två timmars träning vid
varje tillfälle.
Vi var totalt sex deltagare med olika
hundar: shetland sheepdog, chinesed
crested powder puff, bostonterrier, och

blandraser som Ruth, som genetiskt
sett är en spansk gatuhund även om
hon är född och uppvuxen i Sverige. De
olika ekipagen hade olika erfarenheter,
men alla hade samma mål – att tävla i
freestyle.
Det var guld värt att få bolla idéer och
visa upp kedjor av rörelser och så småningom testa programmet för så många
människor samtidigt. Jag fastnar ofta i

gamla mönster och gör programmet alldeles för tekniskt svårt, vilket gör att rörelserna inte flyter utan programmet blir
hackigt. Då var det både skönt och bra
att ha dessa underbara kursare som
gav kritik och tipsade om hur man kunde göra istället.

Redo för debut
Under kursens gång valde jag ut en låt,

vilket jag tycker är det svåraste med
freestyle. Och lyckades, med tacksamt
mottagna tips och tricks, koreografera
ett klass II-program som jag förhoppningsvis har debuterat med när du läser det här. Jag bestämde även ett tema för programmet och fick mycket kreativ hjälp med kuriosa av mina kursare.
Tack vare resebidrag är vi nu redo för
klass II. Jag vill tacka Agria för hjälpen.

Nytt program
Eftersom jag snart skulle vara klar för
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Lilla Ruth tillsammans med matte Johanna
Karlsson under kursen hos Yvonne Öster.

De oväntade vinsterna var helt klart en
motivation för att fortsätta tävla i sporten, men framförallt för att försöka lära
mig mer om freestyle. Att priset i AFCfinalen var ett ekonomiskt bidrag för att
kunna bli bättre var därför helt perfekt!

Öster. Hon har tävlat i landslaget med
sina border collies Vera och Tine, gett
ut boken ”Träna och tävla freestyle med
din hund”, hållit i otaliga freestylekurser
och har en mycket bred kunskap om
hur man tränar hund (lydnad, rallylyd-

Självklart val
Så vem vänder man sig till när man vill
bli bättre på freestyle?
För mig var svaret självklart: Yvonne

Nya ungdomsrådet. Från vänster: Elin Brodin från Gävle, Clara Widerholm från Uppsala, Natalie Johansson ordförande (från Västerdalarna), Emelie Dahl från Stockholm och
Sofia Wickman Mörk från Skarpnäck. Saknas på bilden gör Johanna Berglund, Victor
Gustafsson, Klara Wallman, Johanna Karlsson, Alicia Näslund och Kornelia Adabugday.

Valet till ny ordförande fick lösas med
hjälp av omröstning.
Här köar ett antal
delegater för att lägga sina röster.

Klubben för dig mellan 6-25 år
medlemsavgift 300 kr för 12 månader
Besök vår hemsida

www.shu.se

Det var på AFC-finalen under MyDog som
Johanna och hennes Ruth dansade hem
segern i klass I.
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