2016

Verksamhetsberättelse

Förord

Det har hunnit bli februari 2017. Vintern och våren bråkar om vad som ska gälla - ena veckan ett par plusgrader och
strålande sol, andra veckan ett par minusgrader, snö och strålande sol. Inför 2017 så ser det ut att bli ett spännande år, men
den här verksamhetsberättelsen handlar inte om 2017. Nu ska vi istället kolla tillbaka på 2016 och vad som hände då. En
hel del hände då som ni kommer kunna läsa om; Ungdomsrådet beslutade om mål och började driva projekt; Rikslägret
arrangerades för fjärde året i rad på Ånnaboda; Ungdoms SM arrangerades av fem lokalklubbar och Handlingkommittéen
som tillsammans såg till att tävlingarna blev av och mycket, mycket mer! Det var ett roligt år, där det kändes lite som att
börja om på nytt. Kansliet fick en ny förbundssekreterare, Märta Brandts, som hann jobba ett par veckor innan hon gick
på föräldraledighet. Vi fick även en ny ekonomiassist, Selamawit Berhane och dessa båda förändringar tillsammans med ett
nästan helt nytt Ungdomsråd innebar både lite oro (för hur skulle det här gå?) men också nya idéer, framåtanda och som
sagt lite en känsla av att börja om på nytt. 2016 kändes som att vi startade upp många spännande saker som det nu är dags
att förvalta vidare och göra något av. Vad som komma skall är osäkert, men att vi kommer arbeta vidare från det vi skapade
och påbörjade 2016 är helt klart!

Ungdomsrådets visioner, mål och projekt

När Ungdomsrådet kickade igång verksamhetsåret 2016 inledde vi med en diskussion som utgick från vår vision; “Sveriges
Hundungdom, en organisation av unga för unga där nytänkande leder till utveckling, glädje och mångfald. Här möts och
inspireras medlemmar kring det gemensamma intresset för hund”. Utifrån denna vision arbetade vi under mötet fram ett
antal mål - åt vilket håll vill vi att vår organisation ska gå? Vad vill vi uppnå i vår organisation? Många av målen handlar om
att Sveriges Hundungdom, helt ärligt, inte ska försvinna. Det finns en trend att fler klubbar läggs vilande och medlemsantalet dalar, så målen handlar mycket om detta. De mål vi beslutade om var inom tre olika teman; år 2020 vill vi ha 10 000
medlemmar, 75 aktiva lokalklubbar och två aktiva distrikt. För att nå dessa övergripande mål satte vi även upp mer kortsiktiga mål, till exempel att arrangera Riksläger och U-SM varje år och att arbeta för att SBKs ungdomssektioner istället ska
ombildas till Hundungdomsklubbar.
Arbetet under 2016 präglades mycket av att arbeta mot dessa mål. För att göra målen så konkreta som möjligt och vårt
arbete så enkelt som möjligt att följa upp beslutade vi om att skriva en projektplan per mål. Det blev totalt sex projekplaner: 1. Aktivera lokalklubbarna 2. Arrangera kurser 3. Arrangera U-SM 4. Riksläger varje år 5. SBK:s ungdomssektioner 6.
Sociala medier
Dessa projekt har under 2016 legat i förgrunden och är något som Ungdomsrådet under verksamhetsåret arbetat aktivt
med för att förverkliga vår vision. Arbetet är bara påbörjat, och det blir spännande att se vad 2017 kan föra med sig.

Elisabeth Sterner, Förbundsordförande
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Ungdomsrådets arbete 2016
Från årsskiftet till och med den 24 september
Ledamöter

Elisabeth Sterner Uppsala Hundungdom ordförande
Anna Letfors Göteborgs Hundungdom vice ordförande
Debbie Hansson Tyresö Hundungdom skattmästare
Rebecca Nygren Gävle Hundungdom
Patrik Borgström Gävle Hundungdom
Siri Myhre Skarpnäcks Hundungdom
Amanda Westman Västerdalarnas Hundungdom
Felicia Hogan Skarpnäcks Hundungdom
Michaela Nordlin Stockholms Hundungdom

Suppleanter

Natalie Johansson Västerdalarnas Hundungdom
Tilde Udin Köpings Hundungdom

Ungdomsrådet hade 11 protokollförda
möten under 2016.

Ungdomsrådet från den 25 september: Johanna Berglund, Anna Letfors, Elisabeth Sterner, Debbie Hansson, Victor Gustafsson, Rebecca Nygren,
Natalie Johansson, Patrik Borgström och Jennifer Persson. På bilden saknas Beatrice Granlund och Tilde Udin.

Från den 25 september
Ledamöter

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

Kanslipersonal

Jane Avena Förbundssekreterare heltid
(tom 29 februari)
Märta Brandts Förbundssekreterare heltid (fr o m 1
mars, föräldraledig fr o m 10 mars)
Lotta Treiberg deltid
Meta Lönnberg heltid
Ann Ekberg deltid (studieledig tom 1 juni)
Sara Wiklund deltid vikarie (tom 31 mars)
Selamawit Berhane deltid (fr o m 1 april)

Suppleanter

Johanna Berglund Stockholms Hundungdom
Tilde Udin Köpings Hundungdom

Arbetsutskott

Elisabeth Sterner ordförande
Anna Letfors vice ordförande
Debbie Hansson skattmästare

Revisorer

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

Valberedning

Sara Svanberg, sammankallande, Skåne-Blekinge
Amanda Sjölander, Övre Norrland
Michaela Nordlin, Östra Svealand
Helena Falk Östra Svealand
Fannie Henriksson Västra
Elin Brodin Gävle-Dala
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Samarbetspartners
Svenska Kennelklubben

Svenska Brukshundklubben

Då vi är Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ungdomsförbund
får vi stort stöd och mycket hjälp på olika sätt av SKK. Vi
delar även lokaler i Rinkeby, Spånga, med SKK och det ger
oss många fördelar då vi kan ta del av deras medlemsadministration, växel och posthantering. Vi samarbetar även när
det gäller stora arrangemang som Stockholm Hundmässa.
Även våra medlemmar
får en hel del förmåner,
de kan använda SKK:s
juridiska avdelning för
rådgivning och upp till
och med 18 år får våra
medlemmar automatiskt
medlemskap i en länsklubb.

Svenska Brukshundklubben (SBK) är den av Svenska Kennelklubbens specialklubbar som vi har närmast samarbete
med. Det gäller på lokalt plan där många av våra klubbar
delar plats och ofta även stuga med BK, men också på ett
övergripande plan där vi har två centrala samarbetsavtal.
Både våra och SBK:s
medlemmar har fördelar
av detta avtal, till exempel får alla våra medlemmar tidningen Brukshunden och upp till och
med det år man fyller
25 år har man chans att
utbilda sig och sin hund
hos SBK och även
att tävla. Vi har även rätt att delta på SBK:s kongress med
representanter. Under året inleddes också samtal på central
nivå om hur vi ska förbättra vårt samarbete och ta ännu mer
hjälp av varandras olika kompetens.

Och alla våra medlemmar som är högst 25 år får också tidskriften Hundsport som medlemstidning. Vi har även rätt att
skicka delegater till SKK:s högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige vartannat år.

Studiefrämjandet
Vårt Studieförbund är aldrig långt borta när vi
behöver stöd och råd i olika frågor som gäller
utbildning och coachning av våra funktionärer.
Vi har mycket utbyte av Studiefrämjandet på
central nivå, vilket återfinns utförligare beskrivet
under en egen rubrik. Men även alla våra lokalklubbar får mycket hjälp – om de bara vill – från
sina lokala Studiefrämjare.

Agria Djurförsäkring

Genom vårt samarbete med Agria Djurförsäkringar har vi
kunnat fortsätta ha våra populära tävlingscuper i både junior handling och freestyle. Under året har vi också diskuterat
om vi ska kunna dra igång liknande cuper i en eller ett par
till hundsporter. Agria står som värd för Djurens Helg på
Solvalla Travbana, där vi i år fick chansen att ha en monter.
Förutom detta har Agria sponsrat med priser och material
till flera av våra tävlingar som t ex U-SM.

Doggy AB

Vi förnyade vårt sponsor- och samarbetsavtal med Doggy
AB i juni. Det var en stor glädje och lättnad för oss, då vi
under ett halvår hade stått utan huvudsponsor. Året dessförinnan hade Doggy AB bytt ägare. Vårt nya avtal ger oss liksom tidigare - ett stort utbyte när det gäller priser, i form
av hundmat, och annat material till tävlingar året. Under
avtalsförhandlingarna har både vi och Doggy AB haft som
mål att fördjupa samarbetet och förhoppningsvis kan vi få
igång någon tävlingscup i framtiden.
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Policys
Vi har några uttalade policys som ska genomsyra vår organisation och alla våra aktiviteter.

Nej till våld mot hundar

Nej till alkohol och droger

Vår dressyrpolicy gäller hela vår organisation och alla våra
medlemmar samt funktionärer. Policyn betonar att träning,
dressyr och tävling med våra hundar ska bygga på positiva
metoder och att vi ska se och bemöta våra hundar på ett
ansvarsfullt och empatiskt sätt. För våra medlemmar gäller
den här policyn inte bara när man är på klubben, utan dygnet runt, till vardags och på tävlingar.

Den här policyn innebär att det inte får förekomma varken
alkohol eller droger på våra aktiviteter, det gäller både lokala
och centrala arrangemang oavsett deltagarens ålder. Vår
strikta syn på alkohol och droger beror förstås delvis på den
stora spridningen i ålder hos våra medlemmar, men också
för att varken droger eller alkohol passar ihop med djur och
träning av djur.

SKK:s grundregler och policys

Som medlem i Sveriges Hundungdom måste man även rätta
sig efter SKK:s regler och policys. Vid brott mot någon av
SKK:s grundregler kan man bli anmäld till SKK:s Disciplinnämnd. Grundregler och policys hittar man på SKK:s
hemsida, skk.se.

Representation
Ungdomsrådet och kanslipersonalen försöker representera organisationen på olika sätt. Det kan vara
både vid egna arrangemang som i andra sammanhang.
Barns rätt till trygg fritid, Trygga möten 28 januari – Meta Lönnberg, personal
Doggy AB, sponsrings- och samarbetsmöte, Vårgårda 7 mars – Märta Brandts och Meta Lönnberg, personal
Studiefrämjandet, möte, Stockholm 8 mars – Meta Lönnberg,personal
Svenska Agilityklubbens årsmöte – Elisabeth Sterner och Michaela Nordlin
Styrelseutbildning Sveriges Hundungdom Upplands Väsby 9-10 april – Meta Lönnberg och Lotta Treiberg, personal
Svenska Brukshundklubbens kongress – Elisabeth Sterner och Natalie Johansson
Skarpnäcks Hundungdom aktivitetskväll tillsammans med SSBK 1 juni – Lotta Treiberg, personal
Stockholms Hundungdom, lydnadsläger, Kista 27-28 juni – Meta Lönnberg, personal
Riksläger, Ånnaboda 17-22 juli – Elisabeth Sterner, Natalie Johansson samt Lotta Treiberg personal
Djurens helg Solvalla 13-14 augusti – Patrik Borgström, Rebecca Nygren, Meta Lönnberg, Selamawit Berhane och Lotta Treiberg, pers.
Ungdoms SM Tyresö 19-21 augusti – Elisabeth Sterner, Debbie Hansson, Patrik Borgström, Rebecca Nygren samt Selamawit Berhane,
Meta Lönnberg och Lotta Treiberg personal
Sveriges Hundungdom Representantskapsmötet Upplands Väsby 24-25 september – Elisabeth Sterner, Debbie Hansson, Anna
Letfors, Siri Myhre, Felicia Hogan, Rebecca Nygren, Natalie Johansson, Patrik Borgström, Jennifer Persson, Johanna Berglund, Victor
Gustafsson samt Selamawit Berhane, Märta Brandts, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg personal
Studiefrämjandet frukostmöte om utveckla dialogkompetens 29 september – Meta Lönnberg, personal
Studiefrämjandets framtidskonferens, Djurönäset 29-30 september – Meta Lönnberg. personal
Svenska Agilityklubben styrelsemöte Märsta 9 oktober – Patrik Borgström, Rebecca Nygren, Anna Letfors samt Meta Lönnberg
personal
SBK:s utskott för hundägarutbildning, Norrköping 23 oktober – Meta Lönnberg, personal
Studiefrämjandet, möte med hundhandläggare Sigtuna 26 oktober – Meta Lönnberg, personal
Agria Djurförsäkringar möte och informationsutbyte Stockholm 1 november – Märta Brandts och Lotta Treiberg personal
Studiefrämjandet, möte angående distansutbildningar, Stockholm 3 november – Meta Lönnberg, personal
Kolmården, ledarutveckling 12 november – Selamawit Berhane och Meta Lönnberg, personal
Organisationsutredningen, informationsträffar Stockholm & Göteborg 19 november – Anna Letfors (Göteborg), Märta Brandts
och Lotta Treiberg, personal (Stockholm)
Stockholm Horse Show Friends Arena Agria möte 26 november – Selamawit Berhane, Märta Brandts och Lotta Treiberg, personal
Sjuhärads Hundungdom, information om klubbildning – Anna Letfors
Torsta Djurgymnasium, information om Sveriges Hundungdom Östersund – Patrik Berglund
LSU årsmöte 19-20 november – Johanna Berglund
Stockholm Hundmässa 2-4 december Älvsjö – Johanna Berglund, Anna Letfors, Natalie Johansson, Debbie Hansson, Beatrice Granlund, Victor Gustafsson, Elisabeth Sterner, Patrik Borgström, Natalie Johansson samt Selamawit Berhane, Lotta Treiberg, Meta Lönnberg
och Märta Brandts personal
SKK:s Utbildningskommitté, fortlöpande möten under året – Meta Lönnberg, adjungerad i kommittén
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Medlemstidningar

Central PR

Brukshunden med hundar hundar

Svenska Brukshundklubbens medlemstidning når alla våra medlemmar
och den kom som vanligt ut med 6 nummer. I varje nummer får vi mellan
4-6 sidor som vi brukar fylla med intervjuer och reportage med aktuella
personer och händelser. Vi försöker också sprida information om saker
som är på gång, vilket kan ta sig en smula gammaldags i dagens snabba
digitala värld. Men ofta visar det sig att det som vi har skrivit om i våra
två medlemstidningar får större uppmärksamhet än det som läggs ut i de
sociala medierna och på vår hemsida. Brukshunden hade en upplaga på 49
200. Chefredaktör för Brukshunden var Jeanette Forssman och sammanställande redaktör för våra sidor har varit Lotta Treiberg.

Hundsport
Tidningen Hundsport ägs av Svenska Kennelklubben länsklubbar. Chefredaktör har Robert Widholm varit under 2016
och sammanställande redaktör för våra två sidor har varit
Lotta Treiberg. Hundsport kommer ut med 10 nummer per
år varav två är dubbelnummer. Upplagan för Hundsport var
87 400. Hundsport går ut till alla våra medlemmar upp till det
år som man fyller 25 år. Precis som i Brukshunden brukar vi
”puffa” för kommande aktiviteter och berätta lite om vad som
har hänt runt om i Hundungdomsvärlden. Dessutom brukar
det finnas plats för reseberättelser från våra vinnare från Agria
Freestyle Cup finalen.

Broschyrer

Våra broschyrer om olika
hundsporter; agility, bruks, flyball,
freestyle, handling och lydnad är
fortsatt populära. Men vi visste
att för flera olika hundsporter
väntade helt nya regler från den
1 januari 2017. En revidering av
alla våra broschyrer väntade alltså
och därför önskade vi skicka ut så
många som möjligt som vi hade i
vårt lager. Det gick över förväntan
och vi fick 126 unika beställningar
genom vår webbutik. Till detta
kommer beställningar som görs
per telefon och mejl samt att vi
delar ut dem på mässor och olika
arrangemang. Alla våra broschyrer
skickas ut helt gratis.

Hundborgarmärket
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Hundborgarmärket 2016 hade som vanligt 13 kluriga
frågor som kan besvaras av de som vill kunna kalla sig
Hundborgare. Det är det många som vill under ett år
och förutom att Hundborgarmärkesformulären finns
med på alla våra centrala arrangemang så skickas den
också ut till alla klubbar som vill ha dem. Vilket brukar
vara populärt både hos Hundungdomsklubbar som
olika vuxenklubbar. Vi skickade ut strax över 800 formulär med Hundborgarmärkesfrågor under 2016, det
var något flera än året innan. Till detta kommer att vi
distribuerade formulär till våra olika arrangemang som
Djurens helg på Solvalla, Rikslägret, Ungdoms SM och
Stockholm Hundmässa.

Digitala och sociala medier

shu.se
Hemsidan
Sveriges Hundungdom har sedan mars 2015 en hemsida under SKKs epiträd, precis som t.ex. SKKs alla länsklubbar och
Stockholm Hundmässa.
Hemsidan hade 24 761 unika besökare under 2016 och varje besökare tittade i snitt på 3 sidor innan de lämnade hemsidan.
Över 90 % av hemsidans besökare kommer från Sverige, ca hälften är kvinnor och 23 % är i åldern 18-25 år. 40 % är återkommande besökare och det är ungefär lika många som använder en dator som en mobil enhet när de besöker hemsidan.
Den 15 mars var det över 700 besökare på hemsidan, mot ca 200/dag i vanliga fall – samma dag som vi lade ut nyheten
om att det blir ett Ungdoms SM! På klar andraplats kom besöken på hemsidan under Stockholm Hundmässa, med 500 besökare.Webbredaktör för hemsidan är Meta Lönnberg, kansliet, och hon har deltagit i webbaserade temautbildningar under
året samt en utbildningsdag för webbredaktörer i april.

Facebook

Sveriges Hundungdom har en Facebooksida som hade
1 905 ”gilla-markeringar” till och med den 31 december
2016. Alla i Ungdomsrådet och personalen har möjlighet att
administrera sidan och göra inlägg.
Vid centrala arrangemang där ingen från Ungdomsrådet
eller kansliet deltar, så brukar någon eller några ansvariga
tillfälligt få tillgång 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.
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Varje inlägg ses av flera hundra personer och inläggen som
sågs av flest under 2016 var inlägg från Rikslägret, nyheten
om att det skulle bli ett Ungdoms SM, att vi höll tummarna
för landslaget i junior handling på de Nordiska Mästerskapen och presentationen om Årets Hundungdom. Absolut
bäst gick det för nyheten om U-SM där över 10 000 personer nåddes av detta! Övervägande delen är de som läser
våra inlägg är från Sverige, 92 % av besökarna är kvinnor,
47 % av våra ”gillare” är mellan 13 och 24 år och de allra
flesta bor i större städer.

Centrala utbildningar

I november erbjöds aktiva instruktörer och ledare att delta i
en fortbildningsdag på Kolmårdens djurpark. Huvudämnena för dagen var träning av djurparksdjur och stress. Extra
roligt att vi för dagen fick en gammal Hundungdomare som
vår guide och instruktör, Marie Garstad. Marie vann t.ex.
Ungdoms SM i elitlydnad med sin första hund. När alla
hade samlats på Kolmårdens forskning- och utbildningscentrum och fått välkomstfika, så var det dags för föreläsning.
Marie lotsade oss genom djurparkens alla regler, förordningar och intentioner för att ge djuren den omvårdnad
som de kräver för att berika deras liv. Vi fick svar på varför
man tränar djuren, skillnader i hanteringen av olika typer av
vilda djur, vad som är viktigt att veta för att över huvud taget kunna träna ett djur, alla olika träningsbegrepp och vad
dessa begrepp betyder och innebär. Marie drog hela tiden
paralleller till hundträning under föreläsningen, så det blev
lätt att applicera Kolmårdens tänk på den egna hundträningen. När alla deltagarna hade fått svar på sina frågor, så
var det dags att ge sig ut i parken. Vid den här tiden på året,
så är djurparken stängd för allmänheten, så det var bara vi
och några andra bokade grupper som vandrade runt. I och
med detta, kunde vi få komma in ”bakom kulisserna” och
träffa flera av djuren på riktigt nära håll. Vi hann med besök
hos många olika djur och deras skötare under dagen. Bland
annat fick vi hjälpa till att dra ett blodspår med ett älgskinn
inne hos skogshundarna, följa med när en friflygande harrisvråk fick träna på att vistas vid en viss punkt i parken där
han tidigare blivit rädd, se när djurskötarna tränade inkallning på nanduerna och på tigrarna, diskutera hur träningen
förändrats med elefantskötarna som sedan en tid inte får ha
direktkontakt med djuren längre (protected contact) och vi
hade även turen att få se delfinshowen. Alla var trötta men
nöjda när vi, efter många kilometer i parkens backar, styrde
hemåt igen. Då var vi fullproppade med nytt tänk om träning av djur och hur för mycket stress påverkar kroppen.
Stort tack till Kolmården och Marie som erbjuder så fina
utbildningsmöjligheter och tack till alla som deltog på denna
lärorika fortbildningsdag!

Studiefrämjandet

Det finns tio studieförbund i Sverige och Studiefrämjandet
är Sveriges Hundungdoms eget studieförbund. Precis som
vi, så är Studiefrämjandet partipolitiskt och religiöst obundet och har en stark profilering mot djur och natur. Alla
centrala arrangemang genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.
Meta Lönnberg, kansliet, har tillsammans med personal
på Studiefrämjandet Stockholms län, under året tagit fram
underlag till en distansutbildning för valberedningar. Denna
distansutbildning är speciellt framtagen för Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och distrikt och kommer vara klar att
lanseras i början av 2017.

SKK:s Utbildningskommitté

Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (SKK/UK) och deltar
på alla 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. Under
året har det framkommit önskemål från Ungdomsrådet till
UK om att underlätta för personer med funktionsnedsättningar eller för personer som inte har svenska som modersmål.
Detta för att kunna delta på SKKs alltmer omfattande distansutbildningar även om man har svårigheter med att läsa
och/eller skriva. SKKs distansutbildningar genomförs på
lärplattformen Ping Pong och där finns nu hjälpmedel som
gör att man inte behöver skriva sitt svar, utan kan tala in det
och sen bifoga filen. Inom kort kommer det även gå att få
all text uppläst.

Riksläger
Vårt traditionstyngda hundläger har sedan många decennier Under veckan fick de prova på lydnad, agility, rallylydnad,
tillbaka förgyllt en sommarvecka för många
freestyle, flyball, handling, heelwork to music, spår och
Hundungdomar och deras hundar. En Rikslägervecka kan
budföring. Dessutom bjöds det på olika föreläsningar och
bli den bästa starten för en ung hundintresserad människa
uppvisningar, bland annat fick lägerdeltagarna prova på
när det gäller hundar och hundsport. Under den här veckan barmarksdrag med kickbike. Det som verkligen gör den
får man verkligen prova på det mesta som har med hunhär veckan så lyckad är våra fantastiska ledare, som viger en
dar och hundsport att göra. Och ibland kanske Rikslägret
sommarvecka, för att instruera, peppa och lära ut så mycket
blir första gången som man är på egen hand och får ta
som möjligt. 2016 års lägerchefer/lägermammor var Moa
ansvar över familjens hund. På lägret är man välkommen
Källström och Nina Lindström och som till sin hjälp som
om man är mellan 12 och 18 år. Även 2016 års läger var på
gruppledare hade de Elin Brodin, Elisabeth Sterner, Fannie
konferensgården Ånnaboda som ligger ett par mil väster
Henriksson, Klara Wallman, Kristin Vikberg Nilsson och
om Örebro. Ånnaboda är en perfekt plats för hundläger,
Natalie Johansson. Vi kan inte nog tacka alla dessa för ett
boendet är i fina småstugor och den härliga naturen finns
fantastiskt jobb som de gör med både unga deltagare och
runt omkring. Det var 30 deltagare som deltog på lägret och deras hundar.
lika många hundar.
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Officiella tävlingar

Arrangerade av Sveriges Hundungdoms klubbar eller centralt
Freestyletävlingar

Agilitytävlingar

(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)

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

Linköping 3 stycken
Skarpnäck 1 stycken

Piteå 8 st (varav en var enbart för
lagklasser)
Linköping 4 st (varav en var enbart för
lagklasser)
Karlshamn 3 st (varav en var enbart för
lagklasser)
Västerdalarna 2 stycken
Hässleholm 2 stycken
Klinteorten 2 stycken
Avesta 1 stycken

Heelwork to musictävlingar
(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)
Linköping 3 stycken
Skarpnäck 1 stycken

Rallylydnad

Lydnadsprov

Piteå 5 stycken
Uppsala 4 stycken
Luleå 2 stycken
Österåker 2 stycken
Sveriges Hundungdom centralt 2 stycken
Stockholm 1 stycken

Sölvesborg 2 stycken
Piteå 1 stycken
Luleå 1 stycken

(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)

(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)

Årets Hundungdom
Lydnad

Evelina Hermansson med Unni

Freestyle

Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya

Heelwork to music

Lovisa Martinsson med Kopets Red and TanDreami

Rallylydnad

Malin Sigrén med Benkebos-Nett
Amanda Sjölander med Höglandsnäsets Accra
Sara Salsbring med Personlighetens Cavalli

Handling (Agria Junior Handling Cup)

Agility medium

Sanna Bejegård

Alexandra Gullberg med Såbys Shelties Sparkling

Agility small

Agility large

Julia Mauritzon med Brainpool´s Indian Inka

Elin Nilsson med Eye Dog Aberlour
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Handlingkommittén
Kommittén har under 2016 bestått av Pernilla
Lindström (ordförande), Rebecca Govik (vice ordförande), Louise Dufwa (sekreterare), Mathilda
Sandberg och Cindy Pettersson och Torbjörn
Skaar från SKK samt Märta Brandts som adjungerad från kansliet. De har haft telefonmöte en
gång i månaden och regelbunden mejlkontakt.

Crufts

2015 års vinnare av SM finalen - Stina Frankensjö, som också
var den som sedermera fick representera Sverige på Crufts
i Birmingham. Stina tävlade där med en amerikansk cocker
spaniel.

European Winner – Belgien

Vinnaren av Ungdoms SM 2015 var Tilde Udin och hon var
vår representant på European Dog Show 2016. Tilde tävlade
med en flatcoated retriever men kom tyvärr inte vidare till
placering.

Landslagsuttagning

För tredje gången hade vi ett tre-domarsystem och det här
året gick landslagsuttagningen av stapeln i Köping. Dömde
gjorde Torbjörn Skaar, Josefin Blom och Sara Nordin. Jokerras var border terrier. Landslaget 2016 blev till slut Felix
Fransson, Emma Hedenskog, Natalie Johansson, Sanna
Beijergård, reserv Sofia Bartolomew. Landslagscoach Pernilla
Lindström.

Junior handlingsläger

I oktober arrangerades det ett junior handlingsläger på Vilsta Sporthotell och Konferens i Eskilstuna. Det var ett 20 tal
deltagare. Deltagarna bodde i fyrbäddsstugor och hade all praktisk träning inne i en inomhushall som delades med juniorhandlingslandslaget som samma helg hade teambuilding. Lägerledare var Mathilda Sandberg och Helen Berggren. Lägret
avslutades med en inofficiell tävling där Caroline Brodd Björklund dömde.

Teambuilding för landslaget

Årets teambuilding ägde rum i oktober på Vilsta Sporthotell och Konferens i Eskilstuna i samband med jh-lägret. Ledare
för teambuildingen var Rebecca Govik och Pernilla Lindström. Laget bodde i en gemensam stuga. Träning skedde inomhus i en hall som delades med junior handlingslägret.

Handling på U-SM

19-21 augusti i Tyresö, arrangörer Tyresö Hundungdom,
Uppsala Hundungdom, Skarpnäcks Hundungdom, Stockholms Hundungdom och Handlingkommittén. Handlingtävlingarna var på fredagen och domare i alla tre klasser var
Sigurður Edgar Andersen. För resultat, se under rubriken
Ungdoms SM.

World Dog Show – Ryssland

Minior handling på Ungdoms SM 2016
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2015 års vinnare av Agria Junior Handling Cup var Nicole
Hendersen. Då Nicole föll för åldersgränsen gick förfrågan
om representation till tvåan Emma Westman, som tackade
nej. Frågan vandrade då till trean på listan, som var Sanna
Beijergård, och Sanna tackade däremot ja till att representera
Sverige i Ryssland. Sanna deltog med en Springer Spaniel
men kom tyvärr inte vidare till placering.

Agria Junior Handling Cup

Sedan några år har vi en tävlingscup för våra handlingintresserade. 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 fina priser och titeln Agria Junior
Handling Cup vinnare. I år vann Sanna Bejegård titeln. Vinnaren får representera Sverige på World Dog Show (WDS) 2017.
Men då både Sanna och Isa Söderkvist (som blev tvåa) kommer att vara 18 år när WDS 2017 börjar, går chansen vidare till
cupens tredjepristagare, vilket är Felix Fransson, och vi önskar
honom all lycka!

Agria Junior Handling Cup
Resultat
1.
2.
3.
4.

Sanna Bejegård
Isa Söderkvist
Felix Fransson
Norah Neeman

Nordiskt mästerskap

Nordiska Mästerskapet gick i Herning, Danmark i november. NM går till så 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 får lånehundar, de får önska sig raser som de vill tävla med för att tävlingen ska bli så rättvis som möjligt. Sveriges Landslag bestod
av: Felix Fransson, Emma Hedenskog, Natalie Johansson och Sanna Beijergård. Landslagscoach: Pernilla Lindström Resultatet blev en andra plats (silver) i lag och Emma Hedenskog blev trea (brons) individuellt.

Svenska Mästerskapet

SM 2016 gick som vanligt på Stockholm Hundmässa och dömdes i år av Magnus Berglin, och årets jokerras var Dalmatiner. Det är alltså den hundras som lånas in för att sätta de fyra finalisterna på prov innan domaren bestämmer sig för
placeringarna. Vann gjorde Tilde Udin. Helen Berggren och Maria Ericsson gjorde återigen ett utmärkt jobb som ringsekreterare. Vi önskar Tilde all lycka på Crufts 2017!

Stockholm Hundmässa handlingtävling
Årets tävling dömdes av Gabrielle Hjorth och
tävlingen var på söndagen den 4 december.

Resultat SM i junior handling
1.
2.
3.
4.

Minior handling (6-9 år)
1. Simon Fransson
2. Tekla Sjödin
3. Serafina Pallaskorp
4. Philippa Friberg
Junior handling (10-13 samt 14-17 år)
10-13 år
1. Felix Fransson
2. Linn Claesson
3. Philip Abrahamsson
4. Hvilja Björklund
14-17 år
1. Natalie Johansson
- blev slutgiltig vinnare i finalen i junior handling
2. Sanna Bejegård
3. Sophia Bartholomer
4. Emma Hedenskog
Senior handling (18-25 år)
1. Amanda Westman
2. Tiia Nyberg
3. Maja Knutsson
4. Patricia Eriksson
SM vinnaren 2016 Tilde Udin med (t.h) domaren
Magnus Berglin och Agria Djurförsäkringars Patrik Olsson
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Tilde Udin
Sanna Bejegård
Hanna Andersson
Norah Neeman

Ungdoms SM 2016

Guldmedaljörerna i elitlydnad på U-SM:
Amanda Thelander och border collien Emenem´s
Oui Ma´Belle från Lunds Hundungdom.

När Ungdomsrådet förstod att det inte skulle komma in någon
ansökan från en hugad arrangör av U-SM tog man tag i saken
själva. Då de flesta i Ungdomsrådet är aktiva i sin lokala Hundungdomsklubb blev det så att fyra Hundungdomsklubbar gick ihop
om arrangemanget tillsammans med vår enda centrala kommitté –
Handlingkommittén. Klubbarna som fixade så att det till slut blev
ett U-SM var: Tyresö Hundungdom, som också höll i tävlingsplatsen och stod för agilityn, Skarpnäcks Hundungdom höll i freestyleoch heelwork to musictävlingarna, Stockholms Hundungdom stod
för lydnadsproven och Uppsala Hundungdom för rallylydnaden.
Handlingkommittén ansvarade för handlingtävlingarna. Tyresö BK
hjälpte till med att servera lunch och fika. Ambitionen var att alla
grenar skulle finnas med, men till slut fick man ge upp tanken på
bruksgrenarna och koncentrera sig på att ro i land allt annat. Det
är ingen liten grej att fixa ett (nästan) fullskaligt Ungdoms SM. Det
ska finnas tävlingsplaner, parkeringsplatser, tält/husvagnsplatser,
funktionärer, fika, mat och bekvämlighetsinrättningar. Den 19-21
augusti var det så dags för hundratals tävlande att göra upp om
medaljer och många fina priser. Ett utomhusarrangemang som
U-SM gör sig bäst i lagom varmt väder med uppehåll.

Det var det både under fredagen och hela lördagen. På söndagen var det en tvärvändning och regnet öste ner mer eller
mindre under hela dagen. Men tävlingarna gick fantastiskt bra och vi fick se många fina prestationer i alla olika grenar och
som vanligt genomsyrades atmosfären av att alla hejar, stöttar och grattar varandra. Det blev som vanligt en minnesvärd
U-SM helg. Vi tackar alla som hjälpte till som funktionärer före, under och efter tävlingarna samt till gänget som såg till att
det blev ett U-SM!

Minior handling

1. Eualia Olsén, Uppsala Hundungdom
2. Linus Hansson, Skarpnäck Hundungdom
3. William Penttinen, Nacka Hundungdom

Junior handling

1. Natalie Johansson, Västerdalarnas Hundungdom
2. Selma Mårtensson, Gävle Hundungdom
3. Tilde Udin, Köpings Hundungdom

Senior handling

1. Patricia Eriksson, Uppsala Hundungdom
2. Alexandra Nirsjö, Rönne Hundungdom
3. Anna Modig Olsson, Gävle Hundungdom

Heelwork to music klass I

1.Märta Andersson, Nedansiljans Hundungdom med Cefeus Zharles-Ingvar II, australian kelpie
2.Jenny Roos, Köpings Hundungdom med Anuradha´s Charming Kaamil, pudel mellan
3.Sofia Wickman Mörk, Skarpnäcks Hundungdom med Se Upp Dansa Pausa, pudel mellan

Heelwork to music klass II

1.Josefine Cronlund, Köpings Hundungdom med Skymningsskallets Siri, nova scotia duck tolling retriever
2.Elinor Gustafsson, Uppsala Hundungdom med Heslaby Cara, gos d´atura catalan
3.Alexandra Sundqvist, Umeå Hundungdom med Skogsstugans Hurra, schäfer

Heelwork to music klass III

1.Lovisa Martinsson, Göteborgs Hundungdom med Kopets Red and Tan Dreami, australian kelpie
2.Moa Waern, Köpings Hundungdom med Kolbäckens Absoluta Astra, golden retriever
3.Beatrice Granlund, Köpings Hundungdom med Skymningsskallets Right By My Side, tollare
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Agility klass I small

1. Elin Falk, Uppsala Hundungdom med Brainpool´s Let´s Make Miracles, shetland sheepdog
2. Ida Westerlin, Rönne Hundungdom med Superdupers Vera, dansk/svensk gårdshund
3. Julia Nässelqvist-Wikström, Gävle Hundungdom med Star Havanais Kung Hubert, bichon havanais
Agility klass I medium
1. Frida Stolt Rehnström, Österåkers Hundungdom med Windcrest Pretty Smart, shetland sheepdog
2. Rebecka Gadle, Uppsala Hundungdom med Hob-nob´s Emile, berger des pyrenées a poil long
3. Amanda Olsson, Tidaholms Hundungdom med Elsa, jack russell terrier

Agility klass I large

1. Cornelia Johansson, Skarpnäcks Hundungdom med Krokasmedens Fasa, belgisk vallhund malinois
2. Frida Johansson, Linköpings Hundungdom med Zelda, blandras
3. Myriam Persson, Linköpings Hundungdom med Oakshoot´s Bastille Bomb, flatcoated retriever

Agility klass II small

1. Sanna Rosengren, Hässleholms Hundungdom med Strandvägens Cia, shetland sheepdog
2. Kristin Wikberg Nilsson, Gävle Hundungdom med Team Holländers Baloo In The Air, bichon havanais
3. Sofie Lourié, Huddinge Hundungdom med Sofalex Partypinglan Pepsi, dansk/svensk gårdshund

Agility klass II medium

1. Tilde Lampinen, Fagersta Hundungdom med Blacks It´s a Miracle, shetland sheepdog
2. Jeanette Andersson, Göteborgs Hundungdom med Maktez Uhnz, pumi
3. Viktoria Eriksson, Umeå Hundungdom med Kamas Osborne, nederlandse kooikerhondje

Agility klass II large

1. Robyn Åhlin, Klinteortens Hundungdom med Rindi´s Highland Hope and Glory, engelsk springer spaniel
2. Johanna Bergström, Gävle Hundungdom med Connover´s Cover of Power, labrador retriever
3. Andrea Stendlund, Skellefteå Hundungdom med Hinnareds Gnista, flatcoated retriever

Agility klass III small

1. Enya Habel, Stockholms Hundungdom med Bastängens Sindy, jack russell terrier
2. Maja Krstic, Huddinge Hundungdom med Decoys to Much, jack russell terrier
3. Amanda Dahlin, Skövde-Tidaholm Hundungdom med Bluefuture Crazy for You, Shetland sheepdog

Agility klass III medium

1. Amanda Dahlin, Skövde-Tidaholm Hundungdom med Vallee des Voconces Idyia, berger des pyrenées a poil long
2. Tobias Sjöberg, Huddinge Hundungdom med Leah Lii, border collie
3. Hannah Uhlán, Köpings Hundungdom med Meringa´s Hjortrongull, australian kelpie

Agility klass III large

1. Sabina Håkansson, Nacka Hundungdom med Adna, blandras
2. Lovisa Gustafsson, Huddinge Hundungdom med Råhultets
Cube Belini Peach, labrador
3. Max Wiklund, Västerdalarnas Hundungdom med Ruffs,
blandras

Agility lag small

1. Spetskompetens
2. Shelterrs
3. Team Spetsar med Brudar

Agility lag medium

(alla lag blev diskvalificerade)

Agility lag large
1. BC-Brudarna
2. Pennybridge
3. Svart med lite vitt
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Freestyle klass I

1. Johanna Karlsson, Linköpings Hundungdom med Ruth, blandras
2. Amanda Kristiansson, Göteborgs Hundungdom med Flushpoint What an Illusion, cocker spaniel
3. Malin Malmberg, Tyresö Hundungdom med Ila, border collie

Freestyle klass II

1. Cornelia Johansson , Skarpnäcks Hundungdom med Krokasmedens Fasa, belgisk vallhund malinois
2. Julia Mayer Stenberg, Uppsala Hundungdom med Skymningsskallets Jumping Jack Flash, shetland sheepdog
3. Sofia Wickman Mörk, Skarpnäcks Hundungdom med Se Upp Dansa Pausa, pudel mellan

Freestyle klass III

1. Jonna Smedberg, Uppsala Hundungdom med Lizzroys Zoya, border collie
2. Lovisa Martinsson, Göteborgs Hundungdom med Kopets Red and Tan Dreami, australian kelpie
3. Embla Östh, Skarpnäcks Hundungdom med Black Mica´s Smile a While, flatcoated retriever

Freestyle 6+ lagklass
1. Rolands håriga
2. Gävligt lagom
3. Team Blackout

Lydnad klass I

1. Jeanette Nordahl, Uppsala Hundungdom med Tyra, blandras
2. Tove Lundström, Göteborgs Hundungdom med Heimdals Beyla,
tysk schäferhund
3. Kristina Egumenovska, Malmö Hundungdom, Bra-Hund Floys, border collie

Lydnad klass II

1. Evelin Kjellgren, Linköpings Hundungdom med Shakima´s Starline,
cocker spaniel
2. Lovisa Martinsson, Göteborgs Hundungdom med Kopets
Red and Tan Dreami, australian kelpie
3. Sarah Öhman, Österåkers Hundungdom med Kira, blandras

Lydnad klass III

1. Anna Modig Olsson, Gävle Hundungdom med
Eyegrip´s Atjo, border collie
2. Alba Sand, Stockholms Hundungdom med Danilla, belgisk vallhund malinois
3. Elin Berglund, Tyresö Hundungdom med Ego Dog´s Amazing Twinkle Star, pumi

Lydnad klass elit

1. Amanda Thelander, Lunds Hundungdom med Emenem´s Oui Ma´Belle, border collie
2. Diana Bergström, Göteborgs Hundungdom med Tindra, border collie
3. Beatrice Granlund, Köpings Hundungdom med Skymningsskallets Right By My Side, tollare

Rallylydnad fortsättningsklass
1.
2.
3.

Wilma Sellén, Uppsala Hundungdom med Axbor Blu Beverley, borderterrier
Lisa Puronen Fransson, Göteborgs Hundungdom med Velvet Eyes Lovely Panter, phalénè
Amanda Dahlin, Skövde-Tidaholm Hundungdom med Bluefuture Crazy for You, shetland sheepdog

Rallylydnad avancerad klass
1.
2.
3.

Moa Skedebäck, Linköpings Hundungdom med Polly Rocks, blandras
Moa Skedebäck, Linköpings Hundungdom med Cefeus Nova Star of Gimli, mittelspitz
Debbie Hansson, Tyresö Hundungdom med Nessie, border collie

Rallylydnad mästarklass
1.
2.
3.

Sandra Bork, Köpings Hundungdom med Fightingstar´s The Best Night Ever, borderterrier
Moa Waern, Köpings Hundungdom med Kolbäckens Absoluta Astra, golden retriever
Lisabet Lindbäck, Skellefteå Hundungdom med Aussie Actions Olivander, australian kelpie 13.

Representantskapsmötet
2016 års Representantskapsmöte var på Scandic Hotell i Upplands Väsby den 24-25 september
Ett riktigt favorithotell för oss hundklubbar, här är hundar varmt välkomna. Men så särskilt många hundar var det ändå
inte med på vårt årsmöte, däremot kom det drygt 40 tvåbenta delegater och 20 gäster. På lördagens förmiddag startade
årsmötesförhandlingarna och som ordförande för Representantskapsmötet valdes Moa Källström och som vice mötesordförande valdes Nathalie Kovaleff Malmenstedt. Som protokollförare hade Ungdomsrådet utsett Lotta Treiberg. Mellan
punkterna på ärendelistan fick Svenska Brukshundklubbens representant Lars Carlborg chans att berätta lite om SBK:s mål
inför framtiden. Även Studiefrämjandets Andreas Brodin fick en stund på sig att berätta om hur vi – på olika plan – kan ta
hjälp av vårt studieförbund. På eftermiddagen bröts förhandlingarna under några timmar då vi alla skulle kämpa på med
olika lekar i lagform. Att vår organisation hyser många tävlingsglada ungdomar märker man snabbt när det är tävling på
gång, vare sig det är lek eller allvar. När vi senare på kvällen samlades i möteslokalen hade den gjorts om till en fin restaurang och vi kunde fortsätta förlusta oss med god mat och många glada skratt och härliga tal. Det är också under middagen
som vårt förtjänsttecken, Maskotnålen, ska delas ut. Det som utmärkte det här Representantskapsmötet var att ovanligt
många Maskotnålsmottagare var närvarande. Tre stycken av dem hade inte tidigare hämtat ut sina Maskotnålar, men nu var
det dags för Moa Källström och Nathalie Kovaleff Malmenstedt att få sina Maskotnålar, 2015, samt Nina Lindström som
blev Maskotnålmottagare 2014. Söndagens möte fortsatte med förhandlingar och den här gången var det en större fråga
som våra delegater skulle ta ställning till: nya U-SM regler. En annan diskussionsfråga som Ungdomsrådet ville ha hjälp
med var frågan hur vi som organisation ska kunna höja mervärdet på vårt medlemskap. På söndagen ska också ett nytt
Ungdomsråd väljas och ibland tar det lite tid, men inte den här gången, delegaterna gick helt på valberedningens förslag.

Maskotnålmottagare
Maskotnål nr 56 tilldelades Anna Rabe

Ungdomsrådet har den grannlaga uppgiften att hitta en värdig mottagare av Maskotnålen. Nu behöver inte vårt förtjänsttecken delas
ut, men det är förstås alltid ambitionen att den ska delas ut. Alla våra
medlemmar kan komma in med förslag på personer som de tycker
bör uppmärksammas. Det ska vara en person som både gjort och inte
minst – fortfarande gör – insatser för hundungdomar på en eller flera
nivåer. Det är alltså inget tack för lång och trogen tjänst. Årets mycket
värdiga mottagare blev Anna Rabe som är aktiv i Östra Svealands
distrikt och Skarpnäcks Hundungdom. Anna är en formidabel klippa
vilka uppgifter hon än får sig tilldelade. Hennes lugn, erfarenhet och
smidiga sätt gör att hon ofta tillfrågas att hjälpa till vid olika hundtävlingar och vilka problem som än kan tänkas dyka upp kan hon oftast
lösa dem med gott humör. En rolig kuriosa, som Anna nämnde i
sitt tacktal, är att hennes föräldrar träffades på just ett Representantskapsmöte.
Anna Rabe från Skarpnäcks Hundungdom och Östra Svealands
distriktet blev 2016 års Maskotnålsmottagare.
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Stockholm Hundmässa
Den 3-4 december var det dags för en av årets stora höjdpunkter i hundsverige; Stockholm Hundmässa. Sveriges
Hundungdom fanns självklart på plats. Flera från Ungdomsrådet och kansliet bemannade montern där man både kunde
försöka ta Hundborgarmärket, ställa frågor om medlemskap
och även shoppa lite. Även i år låg montern perfekt centralt
placerad i den stora A-hallen och precis bredvid våra ringar
för handlingtävlingarna och rallylydnadstävlingarna.
I handlingringen var det på lördagen SM i junior handling
som senare avgjordes i finalringen. I samma ring under söndagen var det handlingtävlingar, öppna för våra medlemmar
som är mellan 6 till 25 år. Rallylydnaden gick i två olika ringar
under både lördagen och söndagen, det blev totalt över 140
starter.
Stockholm Hundmässa är en speciell miljö för både hundar och förare men vad man såg verkade det inte beröra särskilt
många utan de flesta kunde gå in i ringen och göra ett fint jobb. Stockholm Hundmässa har alltid ett tema som ska genomsyra stämningen och i år var det Kärlek som var temat. Och att kärleken till våra hundar fick ta stor plats märktes bland
annat i finalshowen där några av Sveriges bästa freestyleekipage dansade loss.

Marikarlos Vänner

Marikarlos Vänners stipendium delas traditionsenligt ut till någon som
arbetat lite extra mycket för hundintresserade ungdomar och särskilt till
någon som är engagerad i junior handling. Det är vår Handlingkommitté
och Ungdomsrådet som nominerar och tillsammans bestämmer vem som
ska få stipendiet. I år var det Helen Berggren som under många år engagerat
sig i junior handlingtävlingar och överhuvudtaget i sporten. Helen jobbade
som ringsekreterare både under SM finalen i junior handling och på söndagens handlingtävlingar på årets mässa, vilket hon gjort flera gånger tidigare.
Däremot var det här det sista året som Marikarlos Vänner kunde dela ut sin
hedersutmärkelse här på Stockholm Hundmässa, i fortsättningen blir det på
Mydog i Göteborg i januari.
Helen Berggren hyllades med Marikarlos Vänners stipendium.

Officiella rallylydnadstävlingar

Sveriges Hundungdom arrangerade officiella rallylydnadstävlingar på Stockholm
Hundmässa, i rallylydnadens högsta klass, mästarklass. Även i år slog vi anmälningsrekord, hela 91 anmälda ekipage till söndagens tävlingar! Klasserna fick
delas i två grupper och dömdes av Emil Falk i år igen och Paul Lysholdt från
Danmark. Spännande att kunna erbjuda en utländsk domare, även om flera ekipage från södra Sverige hade tävlat för Paul tidigare, så var han en ny erfarenhet
för de flesta tävlande.
Rasvariationen var stor, fantastisk att 48 olika raser fanns representerade bara
på söndagen. Glädjande nog var det flera deltagare båda dagarna som, trots
alla störningar på ”mässan”, lyckades med bedriften att få full pott! I år hade vi
sett till att det skulle finnas matta i hela ringarna och staket runt större delen av
dessa, det var väldigt uppskattat av både tävlande och domare.
Stort tack till domarna och alla funktionärer för er hjälp, utan er går det inte att
genomföra tävlingarna på mässan!

15.

Agria
Freestyle
Cup
Suveräna border collien Lizzroys Zoya & Jonna Smedberg vann klass III finalen även 2016.

Finalen för de som hade kvalat under 2016 hålls nästan alltid på Stockholm Hundmässa i
december. Men något enstaka år går det andra finaler på mässan som kräver stora finalringen båda dagarna. Så var det

på Stockholm Hundmässa 2016. Därför fick vi försöka hitta en lokal och ett arrangemang som kunde ersätta mässan. Inte
helt lätt. Men som tur är finns MyDog i Göteborg och båda arrangörerna; Västra Kennelklubben och Svenska Mässan,
är väldigt hjälpsamma och de kunde ge oss plats och tid i sin stora ring på MyDogs första dag, vilket var torsdagen den 5
januari. Sporten freestyle har i och för sig inte samma utveckling när det gäller antalet utövare som agility och rallylydnad,
men det känns ändå lite tråkigt att inte antalet kvaltävlingar ökar år från år. Och så länge det inte erbjuds flera kvaltävlingar
blir det inte heller jättemånga finalister. Till finalen 2016 var det 28 ekipage som bjöds in till MyDog. Av dessa kom 13
stycken till start. Vi hade inte fått särskilt mycket tid på oss i ringen, men med ett så pass litet startfält behövde varken vi
eller de två domarna; Siri Myhre och Rolf Gustavsson stressa. Även om det var ledsamt med så många (sena) avhopp från
finalen kunde man istället glädja sig åt ovanligt bra program som genomfördes i alla tre klasser.

Pristagare Agria Freestyle Cup
Klass I (5 deltagare)
1. Johanna Karlsson & Ruth, blandras
2. Amanda Kristiansson & Flushpoint What an Illusion, cocker spaniel
3. My Sackenreuter & Bopper, blandras
Klass II (5 deltagare)
1. Märta Andersson & Cefeus Zharles-Ingvar
2. Alexandra Sundqvist & Skogsstigens Hurra, tysk schäferhund
3. Julia Mayer Stenberg & Skymningsskallets Jumping Flash, sheltie
Klass III (3 deltagare)
1. Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie
2. Jenny Roos & Anuradha´s Charming Kaamil, pudel mellan
3. Lovisa Martinsson & Kopets Red and Tan Dreami, australian kelpie

Märta Andersson & kelpien Ingvar vann klass II

Agria Freestyle Cup uttagningar

5 klubbar arrangerade kvaltävlingar sammanlagt 6 kvaltävlingar
Svenska Kelpieklubben (Sportlovsdansen)
Skarpnäcks Hundungdom
Svenska Freestyle Hundklubben (Premiärvalsen)
Oxie Brukshundklubb
Skarpnäcks Hundungdom i samband med U-SM i Tyresö
Linköpings Hundungdom

16.

Ekonomi
Både Ungdomsrådet och kansliet fortsatte arbetet med att hålla våra kostnader nere utan att det allt för mycket skulle påverka våra centrala aktiviteter. Ofta kan bara tanken på att se över utgifter och inkomster göra att det faktiska resultatet blir
mer positivt och att ekonomin blir mer återhållsam. Vi har även under året – helt ofrivilligt – sänkt våra utgifter genom att
kansliet har varit underbemannat. Men oron över att vi mister aktiva klubbar finns förstås, det är någonting som påverkar
hela vår organisation på ett mycket tråkigt sätt och i längden på ett allvarligt vis. Detta är en utmaning som vi försöker
stå rustade inför och som både Ungdomsråd och kanslipersonal kommer att satsa mycket energi på under kommande år.
Det vill säga genom att stärka de klubbar vi faktiskt har och att arbeta för att värva nya medlemmar. Vi är fast beslutna att
lyckas, därför att vi vet att det behövs en organisation för unga hundintresserade.

Medlems- och klubbutveckling
Utvecklingen kan se drastisk ut – och den är mycket oroande – men siffrorna fram till och med 2014, när det gäller antalet
klubbar, är något positivare än vad de var i verkligheten. Av olika anledningar lades inte inaktiva klubbar vilande, utan fick
stå som aktiva.Ungdomsrådet som tillträdde 2015 beslöt att lägga flera helt inaktiva klubbar vilande. Att vissa klubbar mer
än har fördubblat sitt medlemsantal beror på att tidigare aktiva klubbar lagts vilande. De vilande klubbarnas medlemmar
flyttas då över till närmaste aktiva klubb.

Tio i topp – klubbar med flest
medlemmar
Klubb

Medlems- och klubbstatistik
År
2012
2013
2014
2015
2016

Antal medlemmar
8004
7938
7639
6893
6476

2016 2015 2014

Göteborg
Aktiva klubbar Köping
60
Stockholm
59
Gävle
60
Uppsala
41
Skellefteå
40
Linköping
SkövdeTidaholm
Lund
Lomma

659
554
450
372
291
258
256

638
332
430
300
330
91
280

646
335
435
258
280
93
260

227
197
186

271
210
124

251
225
57

Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar

*specialklubb där ungdomsmedlemskapet gäller mellan 6-18 år
i.u = ingen uppgift finns
Specialklubbar
Svenska Brukshundklubben
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Svenska Agilityklubben
Svenska Pudelklubben
Svenska Shetland Sheepdogklubben*
Specialklubben för Cavalier KC spaniel
Svenska Terrierklubben*
Dvärgschnauzerringen
Svenska Lapphundklubben
Svenska Vinthundklubben
Svenska Vallhundsklubben

2016
4325
226
142
72
60
49
49
38
37
35
28
17.

2015
4845
252
124
74
69
60
45
i.u
46
34
39

2014
5054
291
85
72
79
70
53
i.u
36
34
32

Nya samarbetsavtal

Inga nya samarbetsavtal med
specialklubbar eller avtalsanslutna rasklubbar tecknades
under 2016.

Distrikt och klubbar 2016

Förändringar jämfört med förra året är skrivna i kursiv stil. Det ska noteras att flera klubbar lades formellt vilande den 31
oktober 2016, men de står med som aktiva då de formellt räknades som det under större delen av 2016.
Övre Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Boden, Gällivare, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn-Byske

Vilande klubbar: Jokkmokk, Lycksele, Nordmaling, Åsele, Älvsbyn.
Mellan Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Timrå

Vilande klubbar: Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Östersund
Gävle-Dala (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Avesta, Gävle, Nedansiljan, Västerdalarna

Vilande klubbar: Bollnäs, Falun, Ljusdal, Sandviken, Skutskär
Östra Svealand (aktivt distrikt)
Aktiva klubbar: Botkyrka, Gotland, Huddinge, Klinteorten, Lidingö, Mälarö, Nacka, Skarpnäck, Stockholm, Tyresö, Uppsala,
Österåker, Östhammar

Vilande klubbar: Bro-Håbo, Haninge, Knivsta, Märsta-Sigtuna, Nynäshamn, Solna-Sundbyberg, Roslagen, Täby, Visby,
Vällingby, Värmdö, Väsby
Snärke (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Vilande klubbar: Nyköping, Örebro
Östergötland (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping
Vilande klubbar: Valdemarsvik

Västmanland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Fagersta, Köping, Västerås
Vilande klubbar: Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Njudung, Saxnäs, Sävsjö, Växjö

Vilande klubbar: Helgesbo, Jönköping, Nybro, Tingsryd, Vislanda
Västra (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Göteborg, Halmstad, Stenungsund

Vilande klubbar: Kallebäck, Kungälv, Laholm, Lerum, Oskarström, Plönninge, Strömstad, Varberg
Skaraborg (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Skövde-Tidaholm

Vilande klubbar: Götene, Hjo, Tomtens
Värmland-Dalsland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Vilande klubbar: Eds, Forshaga, Färgelanda, Grums, Kil, Kristinehamn, Sunne, Torsby
Skåne-Blekinge (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Hässleholm, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Rönne, Sölvesborg, Ängelholm

Vilande klubbar: Burlöv, Göringe-Broby, Eslöv, Höör, Malmö, Olofström, Oxie, Ronneby, Råådalen, Rödeby, Skurup,
Söderåsen, Tollarp
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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 26 klubbar av de 40 klubbar som räknades som aktiva under 2016.

Svaren kommer från dessa klubbar:

Boden
Fagersta
Gävle
Gällivare
Göteborg
Halmstad
Hörby
Karlshamn
Klinteorten

Köping
Linköping
Lomma
Lund
Mälarö
Norrköping
Rönne
Skarpnäck
Skellefteå

Samarbete inom Hundungdomsklubben

Alla klubbar utom en säger att samarbetet och jobbet inom
klubbstyrelsen fungerar bra. För den klubb som inte anser
det är skälet att det är svårt att engagera medlemmarna
och även styrelsen. Men även en klubb som svarat att det
fungerar menar att det är alltför få i styrelsen som får dra
hela lasset.
På frågan hur arbetet i klubben går när det gäller funktionärer och medlemsverksamheten så är det flera klubbar, åtta
stycken, som menar att det inte funkar särskilt bra. Vad som
efterlyses är fler engagerade medlemmar och gärna sådana
som vill vara funktionärer, ledare och instruktörer. Lunds
Hundungdom uttrycker att det är mycket svårare att få ihop
både funktionärer och instruktörer för att man ska kunna
hålla lika många kurser som klubben har haft tidigare år.
Ibland kan ju samarbete mellan två eller flera klubbar göra
att alla inblandade får mer energi och framförallt kan hjälpas åt med olika saker eller bara ”byta grejer med varann”.
Fyra klubbar säger att man har kontakt med en annan
Hundungdomsklubb.

Utbildade styrelsefunktionärer

För att klubben och styrelsen ska fungera bra är förstås
kunskap om hur man sköter och driver en klubb viktigt.
Centralt arrangeras styrelseutbildningar tillsammans med
Studiefrämjandet . Men Studiefrämjandet anordnar sådana
utbildningar runt om i Sverige. Hälften av klubbarna, 13
stycken, har genomfört eller gått någon form av styrelseutbildning

Hur klubbarna bor

Stockholm
Sölvesborg
Tyresö
Västerdalarna
Åbyn-Byske
Ängelholm
Östhammar

Samarbete med Brukshundklubben

25 klubbar säger att man har samarbete med en Brukshundklubb. Några klubbar har representanter i varandras
styrelse, andra samarbetar när det gäller tävlingar och/eller
kurser och utbildningar och ganska många samarbetar då
man ligger på samma ställe. Bara en enda klubb ansåg att de
hade problem med samarbetet, de angav att attityden från
BK inte var den bästa mot ungdomarna.

Samarbete med Svenska Kennelklubben

Fem klubbar har mer eller mindre intensiv kontakt med
någon läns- eller lokal Kennelklubb.
Några klubbar har även samarbete med lokala ridklubbar.

Samarbete/kontakt med Studiefrämjandet

Den positiva trenden att fler och fler av klubbarna tar hjälp
och stöd av vårt Studieförbund håller i sig. 20 av klubbarna
har någon form av kontakt med Studiefrämjandet.
• Rapport av alla aktiviteter - 17 klubbar
• 16 klubbar som kör sina utbildningar och kurser som 		
studiecirklar
• Hjälp med utskick - 6 klubbar
• Söker bidrag – 10 klubbar
• Går kurser och utbildningar hos Sfr – 14 klubbar
• Samarbete som rör information och PR - 9 klubbar
• Lånar lokaler – det gör 9 klubbar
• Deltar på Studiefrämjandets årsmöte – 4 klubbar

16 klubbar uppger att de delar med Brukshundklubben. Av
de tio som inte delar lokaler med BK hyr de en egen lokal
eller delar med någon annan.

På frågan om man vet hur man anordnar studiecirklar har
22 svarat att det har man kunskap om och 4 klubbar har
svarat att de inte vet hur eller varför man ska ha cirklar.

Egen agilitybana och träningsmarker

För de 4 klubbar som inte har något samarbete har vi velat
få reda på varför. Här kommer svaren: Inte haft något engagemang. Vi vet inte hur man gör eller varför man ska göra
det. Vi samarbetar indirekt genom vår lokala Kennelklubb.
Vi har inte haft några kurser under året så det har inte blivit
av. Studiefrämjandets kontor ligger alltför långt bort.

Det säger 15 klubbar stycken att de har. En av dessa deläger
sin med lokala Brukshundklubben. Alla övriga klubbar,
förutom en – som inte äger en egen bana – har tillgång till
en bana. Och alla utom en säger att de har har planer och
träningsmarker.

Hyra för lokaler och marker

18 klubbar skriver att man betalar hyra för detta. Summan som man betalar varierar från 800 kronor till 194 000
kronor per år.
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Ledare och instruktörer

Klubbaktiviteter

Att klubben har ledare och instruktörer är själva ryggraden
i klubben. Utan dessa kan man inte hålla kurser, träffar eller
anordna några organiserade aktiviteter. Bra nog så är det
24 av 26 som har den här typen av funktionärer, även om
önskedrömmen är att alla skulle ha den tillgången. Däremot
sjunker tyvärr andelen instruktörer och ledare per klubb år
från år.
Dessa typer av ledare/instruktörer har man haft:

En viktig aktivitet är kurser. Här följer en lista över vilken
typ av kurs varje klubb har haft. Sex klubbar har inte haft
någon kurs under året.

Agilityinstruktörer har 20 klubbar:
Klubbarna har haft mellan 1 till 9 instruktörer.
Östhammar, Åbyn-Byske, Rönne, Västerdalarna, Luleå,
Lund, Skellefteå, Gävle, Lomma, Köping,
Ängelholm, Tyresö, Fagersta, Norrköping, Skarpnäck, Linköping och Karlshamn

Prova-på – 13 klubbar: Linköping, Östhammar,
Karlshamn, Sölvesborg, Gällivare, Luleå, Lomma, Lund,
Skarpnäck, Köping, Stockholm, Hörby och Norrköping

Ungdoms-/SBK-instruktörer har 11 klubbar:
Antalet instruktörer varierar mellan 1 till 4 stycken.
Halmstad, Östhammar, Lund, Ängelholm, Norrköping,
Linköping, Skellefteå, Tyresö, Hörby,Karlshamn och Skarpnäck
Rallylydnadsinstruktörer har 10 klubbar:
Mellan 1-2 instruktörer per klubb.
Linköping, Östhammar, Ängelholm, Tyresö, Norrköping,
Fagersta, Skarpnäck och Karlshamn
Göteborg och Gällivare har skrivit att de har rallyinstruktörer men de har inte angett antalet instruktörer.
Freestyleinstruktörer har 7 klubbar:
1 till som flest 5 instruktörer per klubb.
Linköping, Mälarö, Fagersta, Göteborg, Karlshamn, Skarpnäck och Norrköping
Handlinginstruktörer har 2 klubbar:
1 till 2 instruktörer har Linköping och Gävle.
Ungdomshandledare har 3 klubbar:
Mellan 1 till 6 handledare per klubb.
Skellefteå, Ängelholm och Lund
Klubbledare har 2 klubbar
Dessa två, Skarpnäck och Luleå, har haft mellan 7 till 12
ledare.
Ledare utan formell utbildning har 12 klubbar:
Mellan 1 och 10 ledare var.
Halmstad, Västerdalarna, Tyresö, Lomma, Ängelholm,
Hörby, Östhammar, Karlshamn, Skellefteå, Sölvesborg,
Skarpnäck och Gävle
På frågan om klubben anser att man lider brist på
instruktörer så är det 20 stycken som tycker att det
är så. Oavsett brist eller inte så får klubbarna ange
vilken typ av instruktör och/eller ledare som de har
mest behov av. Det är framför allt agilityinstruktörer (både A1 och A2), allmänlydnadsinstruktörer,
rallylydnadsintstruktörer och instruktörer i tävlingslydnad som efterfrågas. Men även SBK-instruktörer,
ungdomshandledare och klubbledare vill klubbarna
gärna ha.

Agility – 17 klubbar: Linköping, Östhammar, Rönne,
Karlshamn, Klinteortens, Gävle, Sölvesborg, Västerdalarna,
Lomma, Lund, Skarpnäck, Ängelholm, Köping, Stockholm,
Tyresö, Hörby och Norrköping

Allmän-/vardagslydnad – 9 klubbar: Linköping,
Östhammar, Karlskrona, Lund, Skarpnäck, Ängelholm,
Köping, Tyresö och Hörby
Rallylydnad – 8 klubbar: Norrköping, Östhammar,
Rönne, Karlshamn, Skarpnäck, Ängelholm, Köping och
Tyresö
Valp-/unghund – 7 klubbar: Linköping, Karlshamn,
Gävle, Skarpnäck, Ängelholm, Köping och Tyresö
Lydnad – 6 klubbar: Karlshamn, Lund, Skarpnäck,
Köping, Stockholm och Tyresö
Freestyle – 4 klubbar: Linköping, Mälarö, Karlshamn
och Norrköping
Heelwork to music – 2 klubbar: Norrköping och
Linköping
Handling – 2 klubbar: Linköping och Gävle
Juniorkurs – 2 klubbar: Sölvesborg och Lomma
Klubbledarutbildning – 1 klubb: Skarpnäck
En klubb har också haft kurs i nose work en annan klubb
har haft en ungdomskurs och ytterligare en klubb har haft
en kurs i drag samt en broms och gaskurs, lite oklart om det
var en och samma kurs!

24 klubbar har haft träningsträffar.
Allting behöver man ju inte ha kurser i, man kan ju
träffas och se och lära sig på en massa andra aktiviteter:
Prova-på
Trivsel- och pysseldagar/
kvällar
Föredrag
Städ- & fixardagar
Fester
Läger
Promenader
Grillkvällar
Filmkvällar
Studiebesök
Hundens Dag
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... Och annat man har gjort:
Träningstävlingar
Öppna träningar
Badträffar
Inofficiell hundutställning
Resor till tävlingar
KM
Studiecirklar
Drop-in träningar i
rallylydnad

Tävlingar

18 av klubbarna har haft inofficiella tävlingar och den i särklass populäraste grenen har varit att tävla i agility, därefter kommer rallylydnad och lydnadstävlingar. Men några klubbar har också arrangerat tävlingar i handling, freestyle och heelwork
to music.
Officiella tävlingar
Det kräver förstås både framförhållning, kunskap, 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. 10 klubbar har anordnat tävlingar i olika saker:
Agility (5 klubbar 9 tävlingar)
Linköping – 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 (3 klubbar 7 tävlingar)
Skellefteå – 4 tävlingar
Luleå – 1 tävling
Stockholm – 1 tävling
Freestyle (2 klubbar 4 tävlingar)
Linköping – 3 tävlingar
Skarpnäck – 1 tävlingar
Heelwork to music (1 klubb 1 tävling)
Skarpnäck – 1 tävling

För de klubbar som inte har anordnat några tävlingar –
varken inofficiella eller officiella – är det främsta skälet
avsaknaden av funktionärer. Sedan har några angett
att man inte har tillräcklig kunskap och någon att det
saknas material. Någon satsar tävlingsresurserna på den lokala Kennelklubbens tävlingar och
för resten är det antalet engagerade, orken och tiden
som inte räcker till.
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Ekonomi

En enda klubb, Sölvesborg, säger sig ha problem med ekonomin. De önskar dock
inte någon hjälp med detta och preciserar inte heller varför läget är svårt. Men alla
övriga 25 klubbar har inga problem med ekonomin. Och det trots att inte alla av
dem sökt Lokalt Aktivitetsstöd eller får bidrag från kommunen. Förutom det lokala
Aktivitetsstödet är bidrag från Studiefrämjandet och kommunen vanlig att
klubbarna söker och får.

21.

PR, medlemsvärvning och medlemsvård
Uppvisningar
Det känns roligt att 9 av klubbarna har deltagit i någon form av uppvisning. Det väcker
nyfikenhet på vår verksamhet och kan på så sätt bidra till att vi blir flera medlemmar.
Här kommer hela listan på var man har synts och förstås vilken klubb som gjord det:
Linköping – freestyle
Göteborg – Mydog och Gothenburg Horse Show med agility
Karlshamn – Sparbankens Föreningsdag med flera
Klinteortens – Lövsta skördefest med agility
Gävle – Nationaldagen och Testebodagen med rallylydnad och freestyle
Sölvesborg – Ekohallen och Killebom samt 1 maj
Skarpnäck – We are Stockholm med freestyle
Köping – freestyle
Norrköping – Hundens Dag och Prova på dag
Medlemsvård
Lika viktig, om inte ännu mycket viktigare, än värvning är förstås att få de medlemmar man redan har att stanna kvar och
att trivas med sin klubb om kompisarna. Har klubben nöjda medlemmar som gillar sin klubb kommer det att locka flera till
klubben. Två klubbar som har besvarat frågan med ett nej, eller rättare sagt, en har svarat Nej och en Nja, alltså de försöker inte få nya och gamla medlemmar att känna sig delaktiga. Men här nedan följer exempel på hur man försöker göra på
de övriga 24 klubbarna:
Norrköping – Tränings- och arbetsdagar , möten samt
Hundens Dag.
Skarpnäck – Medlemsmöten, träningsgrupp och tillfrågar om
funktionärer vid tävlingar. Sen erbjuder vi klubbledarutbildning och
olika ledare- och instruktörsutbildningar mm.
Luleå – Frågar om vad våra medlemmar vill göra
Hörby – Få medlemmar att vara funktionärer på prova-på
Tyresö – Medlemsdagar
Gällivare – Uppdatera vår FB-sida och be om bilder och förslag
Skellefteå – Personlig kontakt och öppen verksamhet
Linköping – Samträningar, fixardagar, KM och andra inofficiella
tävlingar
Mälarö – Erbjuder träningsträffar och gratis träning för inhyrd
instruktör, men ingen respons
Fagersta – Att dom alltid ska känna sig välkomna, sponsrar
deltagande på U-SM
Göteborg – Försöker visa uppskattning till de som deltar på
våra träningscirklar
Halmstad – Genom träningsträffar, promenader och kollar
vad de vill göra
Karlshamn – Medlemsmöten, men det är svårt att aktivera
medlemmar idag
Boden – Möten och träffar
Klinteortens – Kurser och träning
Åbyn-Byske – Medlemsmöten med mat
Gävle – Brett och attraktivt kursutbud, billiga klubbkläder
och externa instruktörer
Sölvesborg – Medlemsmöten och aktiviteter samt träningskvällar
Lomma – Genom att gamla medlemmar för bli ledare på våra
prova-på och läger
Lund – För aktiva funktionärer och instruktörer har vi peppingdagar
och har roligt tillsammans samt pratar om hur vi kan förbättra klubben.
Alla terminsaktiviteter är öppna för alla medlemmar
Ängelholm - Medverka i styrelsearbetet och olika arrangemang,
vi är öppna för förslag

Medlemsvärvning
Alla klubbar, utom en, har haft strategier för
hur man ska kunna värva nya medlemmar:
Hemsida – 22 klubbar
Genom aktiva medlemmar – 21 klubbar
Anordna roliga aktiviteter – 15 klubbar
Genom Brukshundklubben – 15 klubbar
Attraktivt kursutbud – 14 klubbar
Gratis prova-på – 11 klubbar
Genom uppvisningar – 9 klubbar
Annonser – 6 klubbar
Öppet hus – 6 klubbar
Tävlingar – 6 klubbar
Lappar i affärer/skolor – 3 klubbar
Besök på skolor – 2 klubbar
Facebook – 1 klubb

PR material
Facebook, hemsida , broschyrer,
märken och kläder är något av det
PR material som nästan alla klubbar
verkar ha. Att klubben har en Facebooksida är det vanligaste, det har
23 av 26 klubbar, men 22 klubbar
har också en egen hemsida.
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