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Innehåll

Förord
Året 2013 präglades Sveriges Hundungdom av förändring och 
förnyelse. Den mest omfattande förnyelsen i vår organisation 
som genomfördes 2013 var kanske bytet av ordförande för Ung-
domsrådet. Vid Representantskapsmötet i Säröhus i september 
lämnade föregående ordförande Moa Källström över stafettpin-
nen till mig efter att ha suttit i som ordförande sju år. Jag hade 
nöjet att sitta i samma ungdomsråd som Moa i tre år och det sista 
var jag vice ordförande vid hennes sida. Som ordförande var Moa 
väldigt positiv och inspirerande, och under hennes sju år som 
verksam tog hon organisationen många och stora kliv framåt. När 
jag tillträdde som ordförande var jag väldigt nervös över hur jag 
skulle klara av att fylla de stora och väl ingångna skorna som Moa 
lämnade efter sig. Efter inte lång tid kom jag ändå underfund med 
att jag förmodligen gick den bästa av skolor för att klara av det 
här uppdraget, eftersom att jag jobbade länge och nära Moa. Med 
henne som förebild måste jag i alla fall ha goda förutsättningar 
för att kunna axla allt vad det innebär att vara Sveriges Hundung-
doms och Ungdomsrådets ordförande, sa jag till mig själv.  Huru-
vida jag lyckats är kanske ännu för tidigt för att säga, men jag vill 
tro att jag i allafall är på rätt bana. Jag vill tacka Moa för hennes 
engagemang och vad hon gjorde för såväl organisationen som för 
mig personligen. Tack Moa! 

Det finns två särskilda saker jag syftar på när jag säger förändring och Sveriges Hundungdom. Jag tänker osökt på den motion som 
Östra Svealands Hundungdom lade till Representantskapesmötet angående Ungdoms SM:s framtid. Men även på de motioner Ung-
domsrådet la till SKK:s Kennelfullmäktige angående förändringar av  åldersgränser för länsklubbsmedlemsskap samt ålder för delegat. 
Oavsett vad en motion avser så innebär den en förändring, och en nödvändig förändring föranleds av ett problem. Det glädjer mig att 
Sveriges Hundungdoms medlemmar kan vända det kritiska ögat till för att identifiera problem med vår organisation så att den ständigt 
förbättras. Först när vi belyser ett problem kan vi åstadkomma en förändring och kanske är det just då vi fulländar demokratin. På 
samma sätt glädjer det mig att ungdomsrådet år efter år tar vara på sin demokratiska makt som SKK:s ungdomsförbund och påvisar 
de problem som finns inom vår moderorganisation. Jag hoppas att Sveriges Hundungdom, både internt och externt, aldrig slutar att 
förändra och förnya. Det är först då vi har möjlighet att förbättra. 

Malin Broman förbundsordförande
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Ungdomsrådets arbete 2013

Ledamöter
Moa Källström Gävle-Dala ordförande
Malin Broman Östra Svealand vice ordförande
Linn Magnusson Västra skattmästare
Monika Amby Gävle Dala 
Johanna Backlund Mellannorrland
Pia Kinnunen Övre Norrland
Sara Svanberg Skåne-Blekinge
Helena Falk Östra Svealand
Sophie Tidén Skåne-Blekinge

Suppleanter
Jonna Smedberg Östra Svealand
Matilda Svensson Östra Svealand

Ungdomsrådet hade 8 protokollförda möten under 2013

Från den 15 september
Ledamöter
Malin Broman Östra Svealand ordförande
Matilda Svensson Östra Svealand vice ordförande
Pia Kinnunen Övre Norrland skattmästare
Helena Falk Östra Svealand
Linn Magnusson Västra
Sara Svanberg Skåne-Blekinge
Sophie Tidén Skåne-Blekinge
Nathalie Frisendahl Östra Svealand
Pernilla Lindström Småland

Suppleanter
Jonna Smedberg Östra Svealand
Anna Letfors Västra

Arbetsutskott
Malin Broman ordförande
Matilda Svensson vice ordförande
Pia Kinnunen skattmästare

Revisorer
Helena Forsberg
Hans Stenberg
Rune Sandberg suppleant
Anita Gustavsson suppleant

Personal på kansliet i Spånga
Jane Avena förbundssekreterare
Meta Lönnberg
Lotta Treiberg
Carola Berg (hade sin arbetsplats i hemmet i Skellefteå)

Valberedning 
Emelie Persson Östra Svealand sammankallande
Lisabet Lindbäck Mellannorrland
Michaela Neiglick Östra Svealand
Johanna Persson Skåne-Blekinge
Nadine Necker Skåne-Blekinge
Moa Källström Gävle-Dala suppleant

Från årsskiftet till och med den 14 september

Ungdomsrådet från den 15 september, övre raden fr v: Matilda Svensson, Pia Kinnunen, Anna Letfors, Linn Magnusson. 
Nedre raden: Sophie Tidén, Jonna Smedberg, Malin Broman, Helena Falk, Nathalie Frisendahl och Sara Svanberg (Pernilla 
Lindström saknas på bilden)
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Samarbetspartners

Agria Djurförsäkringar 
Agria har glädjande nog fortsatt sitt samarbete med oss även 
under 2013. Alla våra medlemmar får förmånen att få tio procent 
i rabatt på sin hundförsäkring om den tecknas i Agria. Som vår 
sponsor har man gett oss möjlighet att trycka upp olika typer 
av trycksaker och de skänker priser till många av våra centrala 
tävlingar. Vi har också två tävlingscuper som vi samarbetar kring. 
Den ena är Agria Freestyle Cup som har som syfte att sporra 
unga och nybörjare att börja träna och tävla i freestyle. Den andra 
cupen är för våra handlingintresserade; Agria Junior Handling 
Cup, som bland annat ska ge tävlande ytterligare ett mål att sträva 
emot än SM finalen.  Men även SM vinnaren får ta del av Agrias 
sponsring i form av att Agria bekostar resa och uppehälle i Stor-
britannien under utställningen Crufts i Birmingham. 

Lantmännen Doggy
Liksom Agria bidrar Doggy starkt med att förgylla våra prisbord 
på olika tävlingar. Men även Doggy hjälper till ekonomiskt så att 
vi kan ta fram olika trycksaker där vi berättar om vilka vi är och 
om olika hundsporter bland annat. Doggy sponsrar också med 
generösa priser till både centrala och lokala tävlingar. Tillsammans 
har vi också den populära agilitytävlingen Doggy Professional 
Agility Cup som innebär kvaltävlingar under vår och tidig sommar 
för att avslutas med en riktig hundfest i form av finalen i augusti. 
Till finalen blir alla kvalade bjudna på resa, logi och mat under sin 
vistelse i Göteborg av Lantmännen Doggy.

Svenska Kennelklubben
Vi är – vilket vi ofta påpekar – hela Svenska Kennelklubbens 
ungdomsförbund. Det innebär att alla SKK:s läns-, special- och 
rasklubbar ska slussa sina unga hundsportare till oss. Med SKK:s 
länsklubbar har vi ett samarbetsavtal som innebär att om man är 
högst 18 år och medlem hos oss får man automatiskt medlem-
skap i länsklubben man tillhör. Ungdomsrådet försöker på alla 
sätt förmå länsklubbarna att gå med på att höja åldersgränsen till 
25 år, men hittills utan resultat. Länsklubbarnas tidning Hund-
sport skickas också ut till alla våra medlemmar som är högst 25 år. 
Vårt kansli delar adress och lokaler med SKK och därigenom blir 
det en hel del kontakter och samarbete både till vardags och till 
”fest”, som till exempel under Stockholm Hundmässa.

Svenska Brukshundklubben
SBK är den största specialklubben och ofta den klubb som våra 
medlemmar på olika nivåer kommer i kontakt med. Det beror på 
att SBK:s uppbyggnad med lokalklubbar och distrikt kopierades 
av Sveriges Hundungdom när vi bildades 1975. Många av våra 
lokalklubbar samarbetar både gärna och ofta med ”sin” Bruks-
hundklubb och inte sällan är man ”sambos”. Vi har tre olika 
samarbetsavtal med SBK på central nivå. Det ena avtalet reglerar 
våra respektive medlemmars rätt att delta på kurser och 
utbildningar samt tävlingar. Det andra avtalet är det som vi har 
med flera specialklubbar och som kallas för Ungdomsmedlem-
skapet. Det tredje avtalet gäller tidskriften Brukshunden där SBK 
erbjuder oss ett antal sidor i varje nummer. Brukshunden är också 
en medlemsförmån som gäller alla våra medlemmar. 

Studiefrämjandet
Under året har personal från kansliet haft fyra träffar med ”vår” 
kontaktperson på Studiefrämjandet, Therese Palm. På mötena 
har vi planerat inför styrelseutbildningshelgen, hur man bäst kan 
skapa förutsättningar för att få igång projektgrupper och natur-
ligtvis utbildningar/fortbildningar. Meta Lönnberg har även del-
tagit i ett ”hundregmöte” på Studiefrämjandets rikskansli under 
våren.  Här samlas alla Studiefrämjandets regionala kontaktperso-
ner som arbetar med hundklubbar. Denna gång låg fokus på hur 
vi ska få medlemmarna mer engagerade i sina hundklubbar, hur 
man möter den ”vanliga” hundägarens behov och intressen och 
”promenera i cirkel”. 
Eftersom Meta även är utbildare inom ledarutveckling hos 
Studiefrämjandet, deltog hon på en utbildarträff  för utbildare i 
Stockholms län under hösten. Här tas bland annat aktuellt utbild-
ningsprogram upp, önskemål om ämnen på ledarforum, praktiska 
tips och övningar för att förnya ledarutbildningarnas program 
men även hur man kan lösa problem med folk som anmäler men 
inte kommer på utbildningar. I oktober fick kansliet besök av 
Studiefrämjandets nye förbundschef  Jonny Nilsson som ville lära 
sig mer om oss som medlemsorganisation och höra vad vi har för 
önskemål om hjälp och stöd av Studiefrämjandet.
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Nej till våld mot hundar

Så kan man sammanfatta vår Dressyrpolicy som gäl-
ler hela vår organisation och alla våra medlemmar. I 
policyn betonas att all inlärning ska ske med positiva 
metoder (som det uppfattas för hunden!) och där man 
ska visa empati och sköta om sin hund på ett ansvaras-
fullt sätt både till vardags och på tävling. 

Sveriges Hundungdom stöder
Vi har även i år gett ett ekonomiskt bidrag till A Non Smoking Generation. 
En organisation som jobbar för att unga ska avstå från tobak. 

Nej till alkohol och droger
Vi anser inte att alkohol och droger av något slag hör 
ihop med djur, hundar och hundträning. Men framför 
allt tycker vi inte att droger och alkohol passar i miljöer 
där ungdomar finns. Vår policy innebär bland annat 
att alla våra aktiviteter – oavsett ledarnas/deltagarnas 
ålder - är befriad från alkohol och droger. 

Representation
Både Ungdomsrådet och kanslipersonalen försöker besöka och representera vår organisation i många olika sammanhang. Det kan vara 
både internt vid våra egna aktiviteter och externt, som när våra samarbetspartners anordnar något speciellt. 

MyDog 3-6 januari Göteborg – Jonna Smedberg, Moa Källström, Malin Broman samt Lotta Treiberg och Meta Lönnberg personal
Specialklubbskonferens SKK 26-27 januari, Piperska Muren Stockholm – Helena Falk, Malin Broman samt Märta Brandts och 
Louise Dufwa från Handlingkommittén
Diskrimineringsombudsmannens dialogmöte för åldersorganisation 8 mars Stockholm– Jane Avena personal
Studiefrämjandets Årsmöte Strängnäs -  Malin Broman och Helena Falk
Studiefrämjandets Extra Årsmöte Stockholm - Malin Broman
LSU:s årsmöte 16-17 november, Stockholm  – Matilda Svensson, Sara Svanberg och Helena Falk
Styrelseutbildning 6-7 april Sveriges Hundungdom i Upplands Väsby – Jonna Smedberg, Helena Falk, Malin Broman, Moa Käll-
ström, Matilda Svensson, Pia Kinnunen, Sara Svanberg samt Meta Lönnberg, Jane Avena och Lotta Treiberg personal
Pudelfullmäktige, Svenska Pudelklubben 6-7 april Upplands Väsby  - Malin Broman
Naturforum 11-12 april, Stockholmsmässan Älvsjö – Meta Lönnberg personal
SBK Kongress 18-19 maj, Örebro – Moa Källström, Sara Svanberg, Pia Kinnunen, Helena Falk, Sophie Tidén, Matilda Svensson och 
Jonna Smedberg
Roslagens Hundungdom KM 29 maj, Norrtälje – Lotta Treiberg personal
Doggy Professional Agility Cup kvaltävling 6 juni, Gävle – Lotta Treiberg personal
Spårläger 1-4 juli, Ånnaboda – Lotta Treiberg personal
Riksläger 15-19 juli, Ånnaboda – Moa Källström, Malin Broman samt Lotta Treiberg personal
Ungdoms SM 3-4 augusti, Stockholm Södra BK – Jonna Smedberg, Matilda Svensson samt Jane Avena, Meta Lönnberg och Lotta 
Treiberg personal
Doggy Professional Agility Cup final 16-17 augusti, Göteborg – Moa källström, Pia Kinnunen, Matilda Svensson, Jonna Smed-
berg samt Meta Lönnberg och Lotta Treiberg personal
Hundlöpet 8 september, Lidingö – Meta Lönnberg personal
Representantskapsmöte 14-15 september, Säröhus – Moa Källström, Malin Broman, Sara Svanberg, Helena Falk, Pia Kinnunen, 
Anna Letfors, Nathalie Frisendahl, Sophie Tidén, Jonna Smedberg, Matilda Svensson samt Jane Avena, Meta Lönnberg och Lotta 
Treiberg personal
SKK:s KF 28-29 september, Stockholm – Malin Broman, Helena Falk, Matilda Svensson, Sara Svanberg och Jonna Smedberg,
Agilityläger 4-6 oktober Sveriges Hundungdom, Kyrkekvarn – Jonna Smedberg och Matilda Svensson
Sverok 8 oktober – Jane Avena
Drogfritt.nu  föreläsning 9 oktober, Stockholm – Jane Avena och Meta Lönnberg personal
SKK:s Utställningskommitté speakerkurs 20 oktober Upplands Väsby - Malin Broman
Fortbildningsdag för ledare 16 november, Kolmårdens Djurpark – Jonna Smedberg samt Meta Lönnberg, Jane Avena och Lotta 
Treiberg personal
Stockholm Hundmässa 7-8 december, Älvsjö – Helena Falk, Sara Svanberg, Malin Broman, Pia Kinnunen, Nathalie Frisendahl, 
Sophie Tidén, Matilda Svensson, Anna Letfors, Jonna Smedberg samt Jane Avena, Lotta Treiberg och Meta Lönnberg personal

och fortlöpande under året:
Svenska Brukshundklubbens Arbetsgrupp för agilityns framtid - Helena Falk
Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté – Moa Källström samt Lotta Treiberg personal
Svenska Kennelkubbens interimsstyrelse för bildande av Svenska Agilityklubben – Moa Källström och Linn Magnusson
Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté – Meta Lönnberg personal

Ny broschyr
Under hösten blev en ny broschyr klar som heter ”Det gäller dig!”. Broschyren tar upp det som är mest allmän-
giltigt när det gäller Svenska Kennelklubbens grundregler och policys. Samt förstås våra egna 
policydokument när det gäller hur vi behandlar våra hundar och vår nolltolerans mot alkohol och droger.

Policys
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Den 14-15 september samlades en stor skara hundungdomar på vackra Säröhus några mil söder om Göteborg. Ett väldigt 
trevligt och hundvänligt konferenshotell som den här helgen kunde erbjuda både dopp i västerhavet och i spa-avdelningens pool. Vi 
var ungefär sammanlagt 70 personer med delegater, gäster och kanslipersonal som under helgen bland annat diskuterade hur man ska 
få arrangörer till Ungdoms SM. På eftermiddagen var det skattjakt där alla, i olika grupper, fi ck chans att samarbeta och lösa problem 
tillsammans. Kvällen avslutades med en god och munter middag där bland annat årets Maskotnålar skulle delas ut. Men även några 
tidigare Maskotnålsmottagare var på plats för att – äntligen – komma och hämta sina guldnålar, bland annat Johan Eriksson och Cindy 
Pettersson. Dessutom uppvaktades Jane Avena inför sin födelsedag och Lotta Treiberg som varit anställd i 25 år. Moa Källström delgav 
oss också vilka som förärades Maskotnålar (se nedan). När alla ätit sig mätta och nöjda var det dags att avsluta kvällen med lite lättsam 
lek i form av hundquiz. Under söndagen fortsatte mötet med diskussioner om bland annat Östra Svealands motion som även den 
gällde Ungdoms SM. Här var förslaget från motionärerna att Ungdomsrådet skulle ha det slutgiltiga ansvaret för att det genomförs 
U-SM varje år. Med endast en enda röst förlorade förespråkarna för motionen frågan. Däremot fi ck UR i uppdrag att till nästa Repre-
sentantskapsmöte utreda hur framtiden för U-SM ska säkras. Senare under dagen var det dags att välja ett nytt Ungdomsråd, bland 
annat skulle vi välja en ny ordförande efter Moa Källström som efter många år i UR tackade för sig. Det här året var det fl er som ville 
sitta i UR än vad det fi nns platser så valen tog ganska lång tid då det blev sluten votering om de fl esta av platserna. 

Representantskapsmötet

Maskotnålmottagare
Maskotnål nr 50 tilldelades Henrietta Nilsson med 
följande motivering: 
Hon är sedan många år tillbaka aktiv i sin lokalklubb Lunds Hun-
dungdom. Hon sitter i styrelsen, för närvarande som ordförande, 
och har drivit ett fl ertal kommittéer, håller i samarbeten med 
andra klubbar och anordnar utbildningar. Hon har också varit 
aktiv i styrelsen i distriktet Skåne-Blekinge Hundungdom och 
suttit i valberedningen för Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd 
2012. Hon har ett brinnande intresse och engagemang för 
föreningsteknik och den ideella verksamheten. Hon ställer upp 
för sin klubb i alla lägen och försöker hela tiden engagera nya 
medlemmar i klubbverksamheten. Det fi nns en varm gemen-
skap inom vår lokalklubb och Hon är en del av denna. Hon har 
visat en stor lojalitet och kämpaglöd för sin lokalklubb under 
många år. Vi i Lunds Hundungdom är stolta över att ha henne 
som ordförande och tycker att hon förtjänar utmärkelsen för sitt 
engagemang.

Maskotnål nr 51 tilldelades Alba Sand med följande 
motivering: 
Maskotnål nummer 51 går till någon som i fl era år ideellt jobbat 
outtröttligt för Sveriges Hundungdom på lokalklubb, i distrikt och 
med centrala uppdrag. Maken till envis person får man leta efter – 
det här är en person som vet att hinder går att ta sig runt och som 
inte ger upp i första taget. En idéspruta med stora ambitioner och 
som har förmågan att få med andra på tåget. En sådan person 
som kan väcka engagemang även för de mindre roliga delarna av 
föreningsarbetet och som sätter värde i att göra ett bra jobb på 
gräsrotsnivå. Hon är helt enkelt en riktig guldklimp och vi hoppas 
på att få se henne i Sveriges Hundungdom många år framöver! 
Maskotnål nummer 51 tilldelas Alba Sand från Stockholms 
Hundungdom.

Johan Eriksson startade upp Falkenbergs Hundungdom och även Västra 
distriktet under 1990-talet och han blev också invald i Ungdomsrådet. 
Mellan 1997-2002 var Johan anställd som förbundssekreterare på kansliet. 
Johan Eriksson fi ck Maskotnålen redan 2004, nål nummer 37, men det tog 
nio år innan han fi ck tillfälle att hämta ut sin nål. 
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Många surfar in på vår hemsida!

Hemsidan 
www.shu.se
Liksom tidigare år lade vi ut alla våra kommande centrala aktivite-
ter på vår hemsida. Vår hemsida har - trots konkurrens från andra 
sociala medier - många besökare. 
Antalet besökare ökade med 7 procent från året innan och hem-
sidan har besökts av 59 000 användare. Hemsidan fungerade även 
som en stor hjälp när det gäller administrationen för anmälningar 
till kurser, läger och tävlingar. Jämsides med hemsidan skickas 
Förbundsnytt ut till alla våra klubbar ca 6-8 gånger per år. 
Webbmaster har Carola Berg varit. 

Hundsport
Svenska Kennelklubbens alla länsklubbar äger och ansvarar för 
tidskriften Hundsport som utkommer med 12 nummer per år, 
men där två nummer är dubbelnummer. Vi får i regel två till tre 
sidor till vårt förfogande där vi kan informera om kommande 
aktiviteter och även ha någon intervju eller reportage från till ex-
empel våra tävlingar eller kurser. Hundsport är medlemstidningen 
som går ut till alla våra medlemmar som är upp till 25 år. Chef-
redaktör för Hundsport har Torsten Widholm varit och redaktör 
för Sveriges Hundungdoms sidor har Lotta Treiberg varit.

Brukshunden med hundar hundar
Tidningen Brukshunden skickas ut till alla våra medlemmar och 
den kommer ut med 6 nummer per år. I Brukshunden får vi 6-8 
sidor som vi brukar fylla med reseberättelser, reportage, intervjuer 
och tips på olika aktiviteter som sker runt om i Hundungdoms-
land. Brukshunden produceras av en PR-byrå, Rehn & Co på 
uppdrag av Svenska Brukshundklubben. Fram till sommaren var 
Fredrik Malmgren chefredaktör och från nummer 4 var det Lou-
ise Hagberg som tog över. Sammanställande redaktör för Sveriges 
Hundungdoms sidor har Lotta Treiberg varit.

Central PR 
Trycksaker
Vi har under året uppdaterat våra hundsportsbroschyrer när det 
gäller Flyball och Bruks samt den broschyr som vi kallar för Väl-
kommen broschyren.

Hundborgarmärket
Hundborgarmärket är faktiskt vår äldsta tradition och även under 
2013 kom det 13 frågor samlade i ett formulär. För de som klarar 
märket – som alltså har minst tio rätt – får köpa metallmärket 
som det här året var i färgen lila. Formulären skickas ut till både 
våra egna lokalklubbar samt till fl era ”vuxenklubbar”. Smygpre-
miär för det nya Hundborgarmärket brukar vara på Stockholm 
Hundmässa. 

Medlemstidningar

Facebook
Sveriges Hundungdom har en sida på facebook och hade under 
slutet på 2013 kommit upp i ca 1100 ”gillare”. Alla anställda på 
kansliet samt hela Ungdomsrådet har möjlighet att administrera 
sidan och göra inlägg. Vi har dock valt att inte tillåta att andra kan 
göra inlägg, eftersom vi inte har möjlighet att ha någon som mo-
dererar sidan vid till exempel otrevliga inlägg. På sidan skriver vi 
om de aktuella händelser och nyheter som sker i organisationen.  
Alla centrala kurser och läger läggs ut och vi försöker hålla koll 
på när våra medlemmar representerar Sverige ute i världen i olika 
tävlingssammanhang men även information om öppettider på 
kansliet i samband med ledigheter. Varje inlägg ses av fl era hundra 
”gillare” och vissa har setts av så många som 1500 personer! 
Övervägande är de som läser våra inlägg från Sverige och nästan 
50 procent är mellan 18 och 24 år.
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Riksläger
Vi brukar beskriva det som sommarens bästa vecka och det tror 
vi att det blev sommaren 2013. Lägret var i Kilsbergen,  Ånnabo-
da. Rikslägret är till för våra medlemmar som är mellan 12 och 18 
år. I år blev det hyfsat med anmälningar och vi kunde välkomna 
28 deltagare som kom tillsammans med sina hundar. Soligt, varmt 
och en härlig stämning var det under det här lägret som har till 
uppgift att erbjuda ett smakprov på många olika hundsporter. Un-
der den här knappa veckan fick man till exempel prova på agility, 
lydnad, rallylydnad, freestyle, spår, handling och budföring. För att 
ro lägret i land med så många deltagare behövs det flera duktiga 
och engagerade ledare och det hade vi turen att ha även i år. Som 
lägerledare fungerade vår ordförande Moa Källström och rollen 
som hela lägrets supermamma axlade Nina Lindström. Ungdo-
marna var uppdelade i fem grupper och där hade varje grupp 
sin egen ledare som styrde upp aktiviteterna varje dag. För årets 
gruppledare var det första gången som de var ledare på Rikslägret. 
Det kan vara svårt att på förhand beskriva hur intensivt, ansträng-
ande och ansvarsfullt, men också roligt och givande det är att vara 
ledare. Därför känns det oerhört glädjande att alla årets ledare 
besvarade utvärderingsfrågan, ”Kan du tänka dig att vara ledare 
igen?” med ett stort JA. Ett varmt tack till lägerledningen och till 
gruppledarna:  Patrik Borgström, Jaqueline Stål, Jessica Nilsson, 
Lisabet Lindbäck och Elisabeth Sterner. 

Styrelseutbildning den 6-7 april, 
Scandic Upplands Väsby
Återigen var det dags att fräscha upp styrelserna hos våra lokal-
klubbar när det gäller kunskap om hur de ska sköta och föra sin 
klubb framåt. I år las styrelseutbildningen upp så att deltagarna 
kunde välja fritt mellan flera olika work shops under helgen. Äm-
nena på work shopen handlade om allt från stadgarnas betydelse 
för en förening, hur man engagerar de medlemmar man har till 
om valberedningens viktiga arbete. Utbildningshelgen drog så 
många som 74 deltagare inklusive kanslipersonal. Både på lör-
dagen och på söndagen hölls föreläsningar i hundspråk, en om 
den ”vanliga” hunden som Johan Andersson, Fria hundar höll 
och en om den aggressiva/rädda hunden, som Helen Friberg, 
Hund-stallet höll. 

Verksamhetskommittén
Kommittén har under året bestått av Meta Lönnberg från kansliet samt fram till den 14 september Moa Källström och från den 
15 september Malin Broman.

Mer utbildning och fortbildning
Planeringsmöten har hållits mellan Jonna Smedberg, Ungdoms-
rådet och Meta Lönnberg, kansliet inför fortbildningshelg för 
aktiva instruktörer och ledare under 2014.

Fortbildningsdag för aktiva ledare inom Östra Svealands distrikt 
arrangerades den 16 november. Dagen inleddes tidigt på Stock-
holm central där 15 deltagare samlades för avfärd med buss till 
Kolmården. Resan ner ägnades åt djurrelaterade lekar med zoo-
godis som vinst! Meta Lönnberg och Therese Palm, Studiefräm-
jandet, stod för upplägg och planering av dagen men var även 
med under resan. Väl framme möttes vi av vår eminenta guide för 
dagen, Lovisa Häggström. Lovisa inledde med teori om träningen 
av djurparksdjuren. Frågor om den tragiska dödsolyckan i varg-
hägnet kom naturligtvis upp och Lovisa svarade på allas frågor 
om händelsen. Både före och efter lunch fick vi besöka flera olika 
djurslag inne i parken och både se och höra hur deras skötare 
tränade djuren. Otroligt fascinerande att se hur de lärt ugglor, 
tigrar och papegojor en mängd olika ”trick”. Många av de saker 
som skötarna tränar in har en praktisk funktion också, alltså inte 
bara för att berika djurens liv i deras hägn. Att till exempel lära 
en tiger att gapa på kommando gör att man kanske slipper söva 
den varje gång man vill undersöka munnen på djuret, smart. Även 
ett långt besök utanför varghägnet gjordes och Lovisa visade oss 
hur hon tränar dem nu när skötarna inte får gå in i hägnet längre. 
Dagen avslutades med en fantastisk föreläsning om stress hos 
djur. Tyvärr räckte inte tiden till att hälsa på hos elefanterna men 
det får bli vid nästa besök på Kolmården.

Under besöket på Kolmårdens djurpark tillbringades en lång stund vid 
varghägnet. Numera får man inte gå in till vargarna utan bara studera 
dem genom stängslet. Vargnarna var väldigt sällskapliga och de bjöd 
deltagarna på en  rejäl ”språklektion”
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Brukskommittén
Kommittén hade under året flertalet telefonmöten för att planera 
lägret. Kommittén bestod av Lina Edgren, Kristina Nilsson, Eli-
sabeth Macauley och Pia Kinnunen. 

Spårläger
Brukskommittén har under sommaren anordnat spårläger på 
Ånnaboda, Kilsbergen utanför Örebro, den 1-4 juli. Instruktör 
för lägret var Therese Palm, som är en suverän pedagog . Lägret 
började på måndagskvällen med middag och därefter ett teoripass. 
Bruksgrenarna innehåller ju inte enbart specialmomentet som till 
exempel spår eller sök.  Alla ekipage ska dessutom gå igenom ett 
lydnadsprogram och göra budföring eller uppletande 
(beroende på klass). Därför var det mellan träningspassen i 
spårskogen även träning i olika lydnadsmoment, uppletande och 
budföring. Lägret innehöll även teoripass om bland annat vittring 
och hur hundens luktsinne fungerar. Responsen från deltagarnas 
utvärdering var väldigt positiv och alla var mycket nöjda med 
lägret. 

Projektgrupp - Agility
I den här projektgruppen har Matilda Svensson, Ramona Hans-
son Järnving, Alejandra Meneses Marshall, Rebecca Nygren och 
Malin Malmberg varit delaktiga. 

Agilityläger den 4-6 oktober i Kyrkekvarn
Lägret fylldes snabbt med 20 deltagare, 10 i vardera nybörjargrup-
pen och i klass 2 och 3 gruppen. Ledare Matilda Svensson, Ale-
jandra Meneses, Rebecca Nygren och Ramona Hansson Järnving.  
SVT:s Lilla Sportspegeln var där och filmade för inslag i flera 
program som sändes under hösten. 
Vi höll till i Kyrkekvarn som ligger väster om Jönköping. En bra 
plats för här finns möjlighet att förlägga agilityträningen inomhus. 
Agilityläger verkar vara en sak som uppskattas otroligt mycket 
av våra medlemmar. Som instruktörer på det här lägret hade vi 
Eva-Marie Wergård och Mari Edman. De höll i varsin grupp, 
beroende på hur långt deltagarna hade kommit, det fanns  en 
grupp för nybörjare till klass 1 och en för klass 2 och 3 ekipage. 
På kvällen arrangerades även en föreläsning i tävlingspsykologi 
med Eva-Marie. Lägret var, förstod vi både på plats och när vi läst 
utvärderingarna, mycket uppskattat. 

Agilitytävlingar 
11 av våra klubbar bjöd in till officiella agilitytävlingar 
under 2013. Några klubbar har arrangerat mer än en 
tävling. 

Rönne -  1 tävling
Linköping – 3 tävlingar
Stockholm – 3 tävlingar
Klinteortens – 4 tävlingar
Avesta – 2 tävlingar
Karlshamn – 2 tävlingar
Hässleholm – 2 tävlingar
Köping – 1 tävling
Västerdalarnas – 1 tävling
Göteborg – 1 tävling
Piteå – 2 tävlingar

Doggy Professional Agility Cup - finalen
För tredje året i rad genomfördes den populära cupen, Doggy Professional Agility Cup. Cupen genomförs i samarbete med Lantmän-
nen Doggy och Sveriges Hundungdom. Den är öppen för alla våra medlemmar som vill tävla agility. Året inleddes med ett telefonmöte 
mellan kansliet och personal från Doggy. Även i år fick våra lokalklubbar ansöka om att få arrangera en av de nio kvaltävlingarna runt 
om i landet.  Ungdomsrådet tittade på geografisk spridning, att de som ansökt om kvaltävling hade inkommit med styrelseförteckning 
för året samt hade ett lämpligt datum innan de valde ut vilka nio som fick ett kval. Dessa nio klubbar fick en niondel av en agilitybana 
skänkt av Doggy som tack för sin insats! De tre första ekipagen i varje storleksklass, som hade ett resultat från agilityklass och ett från 
hoppklass, kvalificerade sig till Riksfinalen. Lantmännen Doggy bekostade resor, hotellvistelse och mat för alla dessa kvalade ekipage i 
samband med Riksfinalen. 
Finalen körs traditionsenligt i samband med Kulturkalaset i Göteborg, inne i vackra Trädgårdsföreningen. I år var Linköpings Hund-
ungdom teknisk arrangör av finalen och de bjöd även på pausunderhållning i form av freestyleuppvisningar. Väldigt uppskattat! Men 
redan på fredagen samlades de 32 finalisterna på hotellet i centrala Göteborg. Efter incheckning och mingel, så hämtades alla upp av en 
buss som tog oss till Göteborg Hundungdoms klubbstuga. Tyvärr var vädrets makter inte med oss, så den inplanerade tipspromenaden 
regnade och blåste bort. Det fick istället bli en sittande tipsrunda på den stora verandan under skyddande tak. Sen bjöds det på utsökt 
buffé, lekar i mängder och allt avslutades med stort fikabord innan bussen tog oss åter till hotellet för en god natts sömn. Finaldagen 
bjöd på en alltigenom solig och underbar tävlingsdag. Publiken trängdes runt banområdet och var hela tiden med på noterna för att 
heja fram alla duktiga ekipage. Domare Åsa Wrede, hade byggt kluriga och roliga banor åt deltagarna. Det enda smolket i bägaren un-
der dagen får väl sägas vara att det lite då och då fyrades av kanonskott som tyvärr påverkade de skotträdda hundarna. 
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Vinnare Doggy Professional 
Agility Cup

Small
1. Maja Krstic & Zoro, oregistrerad
2. Emelia Öberg & Sess Miros Vicy, 
          mittelspitz
3. Elisa Edgren Holmberg & Missnutt´s    
 Senta Per Favore, shetland sheepdog

Medium 
1. Julia Mauritzon & Himlahunden
 Elina,  cocker spaniel
2. Hillevi Wahlgren & Lillvedes Inspector  
 of Romance, shetland sheepdog

Large 
1. Marlene Joelsson & Pousoda Ice, 
 border collie
2. Lovisa Gustafsson & Råhultets Cube   
 Belini Peach, labrador retriever
3. My Lönnquist & Lovis, oregistrerad

Doggy Professional Agility Cup

Hundungdomsklubbar som 
anordnade kvaltävlingar 

Bollnäs
Gotlands
Gällivare 

Gävle
Karlshamn

Köping
Piteå

Västerdalarnas
Östhammar

Ettan och tvåan i Doggy Professional Agility Cup smallgruppen:
Maja Krstic & Zoro och Emelia Öberg & Sess Miros Vicy.
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Handlingkommitten
Kommittén har bestått av Johanna Backlund (sammankallande), Torbjörn Skaar, Cindy Pettersson, Märta Brandts, Matilda Sandberg  
och Louise Dufwa. Vi har haft telefonmöten en gång i månaden under hela året. På Specialklubbskonferensen i januari representerade 
Märta Brandts och Louise Dufwa kommittén. Deras uppgift var att informera till länsklubbar och specialklubbar om junior handling, 
de nya reglerna och hur vi kan förbättra vårt samarbete mellan Hundungdom och läns- och specialklubbar för att underlätta arbetet 
med handling.

Domarutbildning
Vi körde också en domarutbildning 5-7 april på Sätra Bruk som Louise Dufwa ansvarade för. Det kom 12 deltagare och det var en 
intensiv helg som varvades med praktiska såväl som teoretiska uppgifter. Sätra Bruk var ett mycket trevligt ställe med bra personal och 
trevlig miljö, från kommittén fanns Louise Dufwa och Matilda Sandberg, övriga instruktörer och examinatorer var Hans Rosenberg 
och Sara Nordin. Det lades särskilt mycket fokus på det nya regelverket som fick klartecken från SKK:s Utställningskommitté att tas i 
bruk från januari 2014. Samtliga som gick utbildningen blev godkända.

World Dog Show i Budapest
På WDS i Budapest, Ungern den 16-19 maj, hade vi en representant nämligen Vilhelmiina Walldén. Förutom Vilhelmiina tävlade Per-
nilla Lindström och Ebba Leijon på torsdagen och kvalade bland 59 ekipage till söndagens final. Patricia Ericsson gjorde detsamma på 
fredagen med minst lika många tävlande ekipage. Finalen på söndagen dömdes av Liz Cartledge, Pernilla drog det längsta strået denna 
gång och var bland de sex främsta.

Landslaget
Årets landslag i junior handling bestod av Pernilla Lindström, Sara Cansund, Lovisa Wanhatalo och Amanda Westman med lands-
lagscoach Johanna Backlund. Den 19-20 oktober träffades kommittén och landslaget för en helg tillsammans i Upplands Väsby på 
Scandic Hotel. Då hela kommittén var närvarande passade vi också på att ha möte i samband med detta. Därefter ägnades helgen åt 

SM i junior handling
På Stockholm Hundmässa gick årets SM i Junior Handling, årets 
vinnare blev Pernilla Lindström. Domare det här året var Patric 
Ragnarsson. 

Handlingtävlingar på Stockholm 
Hundmässa
På söndagen anordnades handlingtävlingar i vanlig ordning av 
Sveriges Hundungdom och Handlingkommitten. Domare var 
Helene Berggren. Junior Handlingen vanns av Amanda Westman, 
Senior Handlingen av Patricia Eriksson och Minior handlingen 
av Yanda Örri. 27 stycken var anmälda totalt. Louise Dufwa från 
kommittén var ringsekreterare.

Nordiska Mästerskapen i junior handling 
Nordiska Mästerskapen var den 14-15 december i Helsingfors, Finland. 
Johanna Backlund fungerade som landslagscoach tillsammans med landslaget, helgen rullade på fint och vi hade en mycket trevlig 
middag tillsammans med de andra landslagen på fredagens kväll. Finland hade ordnat både middag, lottning och genomförande av 
tävling på lördagen på ett utomordentligt sätt. På lördagen fick alla sina utbyteshundar, med undantag för ett byte av hund då en av 
utbyteshundarna inte var så samarbetsvillig fungerade det mycket bra. Tjejerna gjorde ett fantastiskt jobb med sina hundar, något som 
resulterade i en  guldmedalj och titeln Nordiska Mästare i junior handling i slutet av dagen.
I den individuella tävlingen blev både Pernilla Lindström och Sara Cansund utplockade till topp 10, Pernilla höll sig kvar till topp-6 
men blev dessvärre inte placerad, men vad gör det när man har Nordens bästa lag?

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 en pokal och titeln Agria Junior 
Handling Cup vinnare. 

Pernilla Lindström vann SM finalen för andra gången. 
Här med sin australian shepherd Olivia.

Vinnare Agria Junior Handling Cup

  1:a Pernilla Lindström
  2:a Sara Cansund
  3:a Amanda Westman
  4:a Lovisa Wanhatalo
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Freestyle
Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté har bestått 
av fram till och med den 25 oktober: Moa Källström, (ordförande 
till och med maj), Kjell Svensson, SKK adjungerad från kansliet 
samt ordförande från maj till den 25 oktober. Nina Lindström, 
Rolf  Gustavsson, Linda Laikre, Janna Nordin, Maria Weinehall 
och adjungerad från Sveriges Hundungdom Lotta Treiberg. Den 
här kommitténs enda uttalade uppdrag har allt sedan starten 
som arbetsgrupp varit att undersöka möjligheterna till att bilda 
en verksamhetsklubb. Verksamhetsklubben skulle i så fall enbart 
ha till uppgift att tillvarata de freestyletävlandes intressen. Inom 
Freestylekommittén har alltifrån eventuellt medlemsunderlag 
till ekonomi och administration diskuterats grundligt. Samtidigt 
har kommitténs ledamöter tillsammans med SKK:s kansli haft 
ansvaret för den officiella tävlingsverksamheten samt domare- 
och funktionärsutbildningar. Svenska landslagen i freestyle och 
heelwork to music och sponsorer för det och ekonomi har varit 
andra tunga poster. 

Agria Freestyle Cup uttagningar
6 klubbar arrangerade kvaltävlingar i vår och Agria 

Djurförsäkringars gemensamma tävlingscup:

Karlstad Brukshundklubb
Skarpnäcks Hundungdom

Köpings Hundungdom
Linköpings Hundungdom
Umeå Brukshundklubb

Holmsunds Brukshundklubb

Agria Freestyle Cup – Finalen
Det här året fick vi åter plats på Stockholm Hundmässa i stora finalringen. Tävlingen avgjordes den 8 december och det var Linnéa 
Vejde och Anna-Karin Åkerblom som fick äran att döma. Som speaker hade vi den suveräna Moa Källström som lotsade publiken 
på ett proffsigt sätt - för publik det är det på mässan. Tävlingsledare var Lotta Treiberg och Meta Lönnberg och DJ-sysslan sköttes av 
Helena Falk och mässans personal. Det var 19 finalister inbjudna och samtliga kom till start. I klass I var det 9 tävlande och i klass II 
var det 5 deltagare och lika många i klass III. 

Officiella freestyle- och heelwork to 
musictävlingar
Några av våra Hundungdomsklubbar är fortsatt väldigt ambitiösa 
och duktiga på att anordna tävlingar i freestyle och Htm. Fyra av 
klubbarna har arrangerat inte mindre än 12 tävlingar.

Linköping – 7 tävlingar i freestyle och 
  heelwork, de flesta i klass I-III
Köping – 2 tävlingar i freestyle, heelwork   
  samt 6+ i klass I-II och I-III
Skarpnäck – 1 tävling i freestyle och 
  heelwork i klass I-III
Skövde-Tidaholm – 2 tävlingar i freestyle   
  och heelwork i klass I-III

Mycket möda har lagts på att försöka lösa hur medlemskap och 
stadgar för den nya klubben skulle kunna se ut. Här har bland annat 
vi från Sveriges Hundungdoms sida kämpat för att bibehålla våra 
medlemmars rätt att tävla fullt ut även i framtiden och att våra klub-
bar ska kunna få arrangera officiella tävlingar. I september bildades 
klubben officiellt och detta firades bland annat med en stor officiell 
tävling i både freestyle och heelwork to music. Kommitténs sista 
möte var den 25 oktober då Kennelklubbens vd Ulf  Uddman for-
mellt lämnade över ansvaret till Svenska Freestyleklubbens nyvalda 
ordförande Maria Weinehall. Då överlämnades också ett förslag till 
Samarbetsavtal mellan Sveriges Hundungdom och Svenska Freesty-
leklubben. Efter detta möte upplöstes kommittén.
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Agria Freestyle Cup resultat
Freestyle klass I
1. Sabine Åström & Promotion Buell Cyclone, australian kelpie från Umeå Hundungdom
2. Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie från Mälarö Hundungdom
3. Therese Nordenstedt & Speedy Feets Colt, schäfer från Umeå Hundungdom

Freestyle klass II
1. Lovisa Andersson & My Trusted Friend Go Odd Molly, border collie, Tyresö Hundungdom
2. Susanne Jaczewski & FDI Meet My Own Creation Crispy, australian shepherd, 
 Uppsala Hundungdom
3. Zandra Hamrén & Bizz, australian shepherd, Umeå Hundungdom

Freestyle klass III
1. Lovisa Andersson & Trolla, oregistrerad, Tyresö Hundungdom
2. Camilla Jacobsson & Rus N´Riv When You Came Into My Life, nova scotia duck tolling  
 retriever, Mälarö Hundungdom
3. Karin Prytz & FD2Sunny Delight´s Tap-Dance For Fun, golden retriever, 
 Köpings Hundungdom

Officiella lydnadsprov 
Vi har specialklubbsstatus och det ger oss rätt att arrangera vissa officiella 
prov och tävlingar. Lydnadsprov är en av dem. Några av våra klubbar 
anordnade lydnadsprov under 2013:

Norsjö Hundungdom -  klass I-elit
Stockholms Hundungdom – klass I-elit
Piteå Hundungdom -  klass I-elit
Hässleholms Hundungdom - klass I
Uppsala Hundungdom -  klass I och II

Officiella rally-
lydnadstävlingar

Tre klubbar har tagit chansen att arrangera officiella tävlingar i 
den nya - men redan väldigt populära - sporten rallylydnad:

Uppsala – 2 tävlingar
Linköping – 3 tävlingar
Skarpnäck – 1 tävling
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Länge trodde vi att det inte skulle bli något Ungdoms SM det här året heller. Men till vår stora glädje meddelade Skarpnäcks Hund-
ungdom att de och Tyresö Hundungdom ville ansöka om ett begränsat U-SM. Deras vilja varatt arrangera alla U-SM grenar, men 
den knappa tiden för förberedelser medgav bara att man kunde erbjuda fyra grenar. Även om det blev ett mindre U-SM så är det 
långt bättre än inget U-SM alls. Handling, freestyle, heelwork to music och rallylydnad arrangerades och det var spännande för det var 
premiär både för heelwork och rallylydnad på ett Ungdoms SM. Helgen den 3-4 augusti kom det ganska många tävlande till Stock-
holm Södra Brukshundklubbs marker och planer i Ågesta. Mat och fika fanns under helgen, liksom duktiga funktionärer och mycket 
glatt humör. Solen och värmen deltog också… Detta blev – visade det sig – sommarens varmaste dagar i Stockholm och stundtals var 
värmen påfrestande för både hundar och förare. Men vi fick se många otroligt duktiga ekipage och funktionärerna från Skarpnäck och 
Tyresö ordnade en mycket fin U-SM helg.

Ungdoms SM 2013 

Funktionärer från Skarpnäcks- och Tyresö Hundungdom som 
jobbade hårt i värmen under Ungdoms SM.

Ungdoms SM resultat

Handling
Minior handling
1. Erika Ekberg,  Skåne-Blekinge 

Junior handling
1. Linnéa Jönsson & Speis Invejders Kiss in the Ring,  korthårig   
 chihuahua, Östra Svealand 
2. Amanda Westman & Play a While Mora Nisse, whippet,  
 Gävle-Dala
3. Filippa Lager, australian shepherd, Västra

Senior handling
1. Nathalie Frisendahl & Videnett’s Elton John, cavalier king 
 charles spaniel, Östra Svealand 

Heelwork to music 
Klass I
1. Lisabet Lindbäck & Aussie Action’s Mirra,  tysk 
 schäferhund, Övre Norrland
2. Matilda Gabrielsson & OOOFly like a Gooolden  
 Eagle, russkiy toy, Östra Svealand

Klass II
1. Carita Hansson & Dragonara Diamondsand Rust,   
 australian shepherd, Östra Svealand 
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Rallylydnad 
Nybörjarklass
1.  Moa Skedebäck &  Pollyrocks, oregistrerad, 
 Östergötland
2.  Sanne Häggblom & Frasse, oregistrerad,
  Östra Svealand
3. Siri Myhre & Cathiline’s Carbon Type, 
 korthårig collie, Östra Svealand

Fortsättningsklass
1. Lisabet Lindbäck & Aussie Acion’s Mirra,
 tysk schäferhund, Övre Norrland
2. Ida Karlsson & Bondmorans Monte Cristo, 
 cocker spaniel, Gävle-Dala

Avancerad klass
1. Jessica Nilsson & Inkus Sweet Elendil, stor pudel, 
 Mellannorrland
2. Carita Hansson & Dragonara Diamonds and Rust, 
 australian shepherd, Östra Svealand 

Mästarklass
1. Ofelia Olsson, Explorer’sInagiru, shiba, Östra Svealand
2. Cecilia Bergman & Wynntorps Diva, golden retriever, 
 Gävle-Dala

Freestyle 
Klass I
1. Carita Hansson & Dragonara Diamonds and Rust, 
 australian shepherd, Östra Svealand
2. Klara Wallman & Audax Fidelique Afrodite, nova 
 scotia duck tolling retriever, Östergötland
3. Matilda Gabrielsson & OOOFly like a Gooolden Eagle,  
 russky toy, Östra Svealand

Klass II
1. Lovisa Andersson &  My Trusted Friend go Odd Molly,
 border collie, Östra Svealand
2. Lisabet Lindbäck & Aussie Action’s  Mirra, 
 tysk schäferhund, Övre Norrland
3. Sofia Wickman Mörk & Craving’s First Love, 
 långhårig collie, Östra Svealand

Klass III
1. Lovisa Andersson & Trolla, oregistrerad, Östra Svealand
2. Nathalie Frisendahl & Sperringgårdens Cadetto, 
 cavalier king charles spaniel, Östra Svealand 

Bästa distrikt på U-SM 2013: Östra Svealand!
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Tävlingar och monter
Liksom tidigare år hade vi ansvaret för att genomföra Svenska 
Mästerskapet i junior handling (mer om det under Handlingkom-
mittén). Vi ser också gärna att vi får en bra plats för vår monter 
på Stockholm Hundmässa, och det fi ck vi i år. Montern beman-
nades av fl era från Ungdomsrådet samt kanslipersonal och precis 
som vanligt kunde besökande försöka ta Hundborgarmärket, 
ställa frågor om vår verksamhet, köpa en bok eller något annat 
och inte minst plocka på sig broschyrer. Det är hårt jobb från 
tidig morgon till kväll, men jobbet är roligt och man träffar på 
mycket folk och hinner se nästan allting på den här stora hund-
festen. SM för våra duktiga junior handlers gick på lördagen 
medan vår mer inoffi ciella handlingtävling i alla tre klasser var på 
söndagen. På samma dag arrangerade vi även Agria Freestyle Cup 
fi nalen och vi tyckte att vi hade lite färre tävlande än vanligt. Det 
gjorde att vi – för att fylla ut tiden i ringen – bjöd in alla, oavsett 
ålder eller medlemskap i SKK – till klassen 6+. Det är den klassen 
som tidigare gick under namnet Brace och Lagklass. Här kan man 
ha hur många hundar som helst och likaså förare, men minimum 
är att man antingen är två förare och en hund eller en förare och 
två hundar. Det var en rolig klass att titta på och även om kvalite-
ten var något ojämn så fi ck publiken se en riktigt bra show. Vann 
gjorde Team Heart of  Gold lag 2. 

Tävlingar och monter

Flashmob
En fi n och mäktig händelse under hundmässan var den fl ashmob som Studiefrämjandet och Sveriges Hundungdom genomförde. De 
två generalerna för detta var Moa Källström och Anna Hilding. En fl ashmob är när en grupp (gärna stor) människor samlas i det of-
fentliga rummet och plötsligt tillsammans gör någonting under en kort stund för att sedan skingras. På lördagens eftermiddag samlades 
nästan 50 människor och deras hundar på Sergels torg mitt i Stockholm för att tillsammans genomföra ett koreograferat program till 
The Lumineers ”Ho Hey”. På mässan under fi naltävlingarna på söndagen dök hela ”mobben” upp i fi nalringen och fl ashade för pu-
bliken. Varför gjorde man det här? Jo, det var en kraftsamling för att starta Musikhjälpen och deras insamling som gick under parollen: 
”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet och förlossning”. I vanliga fall skingras som sagt fl ashmoben så snart musiken tystnat, 
men på mässan höll Moa ett bra tal där hon berättade om bakgrunden till insamlingen och även att gruppen med tjejer och kvinnor 
som genomförde fl ashmoben tränat på sitt program sedan september. Imponerande.

Lovisa Andersson och hennes två hundar Trolla & Molly (den senare 
syns på fotot) vann i klass II och III på Mässan, en fi n upprepning 
från sommarens U-SM resultat.

Ett starkt intryck gjorde den 
fl ashmob som Studiefrämjan-
det och representanter från 
Sveriges Hundungdom visade 
på Stockholm Hundmässa. 
Flashmoben bestod av duk-
tiga förare och hundar som 
kom från många olika klub-
bar. De två som arrangerade 
det hela var Moa Källström 
och Anna Hilding. Anna 
syns längst till höger i bild.
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Marikarlos Vänner
På lördagen på Stockholm Hundmässa delas ett fint pris ut 
och det är ett stipendium som föreningen Marikarlos Vänner. 
Stipendiet är på 3000 kronor och det ska gå till en hundungdom 
som aktivt arbetar för att andra unga ska få chans att utöva sitt 
intresse. Hundsportintresset ska helst vara inriktat på junior hand-
ling och den som får stipendiet sker på förslag från vår Handling-
kommitté och beslutas av Ungdomsrådet. 
I år gick stipendiet till en mycket engagerad och aktiv tjej: Louise 
Dufwa. Louise har både under sin egen tid som aktiv tävlande 
och efter det varit starkt drivande för att ungdomar ska få utbilda 
sig inom handlingsporten. Hon har bland annat både initierat och 
arrangerat läger i handling och även domarutbildningar. 

Årets Marikarlos stipendiat Louise Dufwa tillsammans med en 
av prisutdelarna, Rebecca Johansson, som fick stipendiet 2011. 

Ekonomi 
Årets resultat visar ett minusbelopp som är betydligt högre än vad som budgeterades vid Representantskapsmötet 2012. Det finns flera 
orsaker till att budgeten överskreds och Ungdomsrådet var under året medvetna om att budgeten skulle kunna överskridas på olika sätt, 
till följd av vissa beslut som togs året innan. En av de största bidragande faktorerna till det negativa resultatet är att Representantskaps-
mötet kostade betydligt mer än vad som budgeterades. Detta beror främst på att alla närvarande blev bjudna på hela kostnaden för sitt 
deltagande. Tidigare år har vi också bjudit delegaterna på vårt Representantskapsmöte, men eftersom att 2013 var det första året som 
våra lokalklubbar kunde skicka röstberättigade delegater (en följd av den stadgeändring angående rösträtt som gick igenom på Repre-
sentantskapsmötet 2012) beslutade Ungdomsrådet att bjuda på kostnaderna även detta år. Antalet delegater blev på grund av stadge-
ändringen betydligt högre och så också kostnaderna. Tidigare år har vi haft klubbidragspengar över och det har vi använt för att täcka 
upp kostnaderna för delegaterna. Men 2013 fanns det inga klubbidragspengar kvar, på grund av att Ungdomsrådet redan hade fördelat 
dessa till våra lokalklubbar som ansökt om detta bidrag.  Andra omständigheter som påverkat resultatet negativt är att vi fick 50 000 
kronor mindre i statliga bidrag än året innan, vilket är en följd av att vi har färre aktiva klubbar. Våra personalkostnader har också varit 
högre, jämfört mot budget, på grund av utbetalade övertidsersättningar. Ungdomsrådet anser det viktigt att vi deltar på några av de 
större arrangemangen i ”hundvärlden”.  Ett sådant är Stockholms Hundmässa, där en stor del av Ungdomsrådet deltog och där kostna-
den för logi och resor utgör en kostnad. 

Så här ser de senaste årens medlems- och klubbutveckling ut:

År Antal medlemmar Antal aktiva klubbar
2009  8413   61
2010  7797   62
2011  7869   59
2012  8004   60
2013  7938   59

Tio i Topp - klubbar med flest medlemmar  
    2013  2012 
Göteborgs Hundungdom  751  785
Stockholms Hundungdom  432  427
Köpings Hundungdom  389  398  
Skövde-Tidaholms Hundungdom 276  290
Gävle Hundungdom  262  267
Umeå Hundungdom  254  262
Linköpings Hundungdom  259  257
Hässleholms Hundungdom  265  238
Uppsala Hundungdom  252  210
Lund Hundungdom  217  165

Medlemsutveckling

Nya Specialklubbar och förändringar
Vi kunde, mycket glädjande, underteckna ett samarbetsavtal med 
Svenska Vallhundsklubben (SvAK) gällande Ungdomsmed-
lemskap. Dessutom förnyades samarbetsavtalet med Svenska 
Pudelklubben på det viset att Ungdomsmedlemskapet numera 
gäller upp till 25 år. Sent under året fick vi även avtal med Svenska 
Agilityklubben.

Specialklubb   2013 2012  
Svenska Brukshundklubben*  5193 5183  
Svenska Spaniel & Retrieverklubben*   326   330    
Svenska Shetland Sheepdogklubben     114   124    
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben*     99   107 
Spec.klubb för Cavalier K C Spaniel*          80     89

Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar

Svenska Pudelklubben*    75     91
Svenska Terrierklubben    69     76
Svenska Vinthundklubben*    34     39
Svenska Lagottoklubben*    33     34                   
Svenska Lapphundklubben*   32     30

* = Specialklubbar där Ungdomsmedlemskapet gäller t.o.m. 25 år
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Förändringar jämfört med förra året är skrivna i kursiv stil.

Övre Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Boden, Gällivare, Kalix, Luleå, Lycksele, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn-Byske, Åsele

Vilande klubbar: Arjeplog, Arvidsjaur, Bygdeträskbygden, Dorotea, Haparanda, Jokkmokk,  Nordmaling, Skärgårdens, Storuman,   
 Vilhelmina, Älvsbyn

Mellan Norrland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Timrå

Vilande klubbar: Härnösand, Kramfors, Krokom, Njurunda, Ragunda, Sollefteå,  Sundsvall, , V:a Härjedalen, V:a Medelpad, Åre,  
  Örnsköldsvik. Östersund 

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

Vilande klubbar: Falun, Hedemora-Säter, Hudiksvall, Ljusdal, Ludvika, Sandviken, Skutskär, Söderhamn

Östra Svealand
Aktiva klubbar: Huddinge, Gotland, Klinteorten,Knivsta, Lidingö, Mälarö, Nacka, Roslagen, Skarpnäck, Stockholm, Tyresö, 
  Uppsala, Österåker, Östhammar

Vilande klubbar: Botkyrka, Bredäng,  Bro-Håbo, Haninge, Häverö, Järfälla, Järva,  Märsta-Sigtuna, Norra Gotland, Nynäshamn,    
  Solna-Sundbyberg, , Södra Gotland,Täby, Vallentuna, Visby, Vällingby, Värmdö, Väsby 

Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Njudung, Saxnäs, Sävsjö, Växjö

Vilande klubbar: Eksjö, Helgesbo, Jönköping, Kalmar, Ljungby, Nybro, Nässjö, Saxnäs, Tingsryd, Vetlanda, Vislanda, Västbo, Öland

Västra (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Göteborg, Halmstad, Stenungsund, Plönninge

Vilande klubbar: Ale, Alingsås, Angered, Borås, Falkenberg, Kallebäck, Kungsbacka,  Kungälv, Laholm, Lerum, Oskarström, Partille,  
  Strömstad, Uddevalla, Varberg

Skåne-Blekinge
Aktiva klubbar: Burlöv, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Malmö, Oxie, Rönne, Sölvesborg, Tollarp, Ängelholm

Vilande klubbar: Göinge-Broby, Eslöv, Höganäs, Hörby, Höör, Olofström, Ronneby, Råådalen, Rödeby, Skanör-Falsterbo, Skurup,  
  Svedala, Söderåsen, Ystad

Östergötland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping 

Vilande klubbar: Vadstena, Valdemarsvik, Västervik

Värmland-Dalsland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Grums, Kil, Sunne

Vilande klubbar: Arvika, Ed, Forshaga, Färgelanda, Grums, Hammarö, Karlskoga, Kristinehamn, Torsby, Åmål

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

Vilande klubbar: Västerås

Snärke (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: -

Vilande klubbar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Södertälje, Vingåker, Örebro

Skaraborg (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Skövde-Tidaholm

Vilande klubbar: Falbygden, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Mullsjö, Skara, Tibro, Tomten

Distrikt och klubbar 2013
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Lokalklubbarnas verksamhet
Sammanställningen som nu följer på ett antal sidor bygger på de svar som vi får i klubbenkäten som skickas ut till alla våra lokalklubbar 
i början av året.  42 klubbar av 59 klubbar har besvarat enkäten, och det är dessa:

Avesta
Fagersta
Gällivare
Gävle
Göteborg
Halmstad
Huddinge
Hässleholm
Karlshamn
Karlskrona
Klinteorten

Knivsta
Köping
Lidingö
Linköping
Lomma
Luleå
Lund
Lycksele
Mälarö
Nacka
Nedansiljan

Njudung
Norrköping
Norsjö
Oxie
Piteå
Roslagen
Rönne
Skarpnäck
Skellefteå
Skövde-Tidaholm
Stenungsund

Stockholm
Sävsjö
Sölvesborg
Tollarp
Tyresö
Uppsala
Åbyn-Byske
Ängelholm
Österåker

Samarbete inom Hundungdomsklubben
Glädjande nog har 37 av klubbarna angett att arbetet inom styrelsen fungerar bra. De fem klubbar som har besvarat frågan med Nej 
har bland annat sagt att det är svårt att samla alla i styrelsen till möten. Någon klubb har många riktigt unga medlemmar och då kan det 
vara svårt att få igång ett bra arbete i styrelsen. Sedan är oengagerade och inaktiva styrelseledamöter ett skäl som några anger.

Nästa fråga gäller hur det fungerar med verksamhet och klubbens övriga funktionärer. Här har 31 klubbar svarat att det funkar bra. 
Men de elva klubbarna som inte är nöjda med detta förklarar här nedan varför:

• För få som vill vara ledare och som är aktiva och intresserade.
• Vi är väldigt få som är aktiva, så det blir ett digert arbete inför varje tävling att få ihop funktionärer. Det går men är inte lätt.
• Flera av de drivande funktionärerna har flyttat från orten. Det har gjort att det blivit hög arbetsbelastning för de som varit kvar. 
  Men nu har vi fått in ett par nya engagerade ungdomar och ser ljust på framtiden.
• Vi har problem med en förälder som går över sina befogenheter och anordnar arrangemang i klubbens namn. 
• Vi har svårt att få en bra uppslutning både i styrelsen och på våra aktiviteter. Förhoppningsvis får vi in lite äldre ungdomar nästa år.
• Svårt att få intresse från medlemmar, dålig uppslutning vid arrangemang. Vi vill gärna ha tips på hur man kan få upp intresset hos    
  medlemmarna.
• Få som engagerar sig i övriga verksamheten förutom att vara kursinstruktör.
• Vi har haft problem att få medlemmar att komma till våra aktiviteter.

Samarbete med någon annan 
Hundungdomsklubb
Kontakten mellan våra klubbar är väldigt liten. Det är något som inte har 
förändrats mycket genom åren. I år har 7 klubbar angett att de samarbetat 
med någon annan Hundungdomsklubb.
Skarpnäck – med Tyresö Hundungdom
Åbyn-Byske – haft kontakt med Skellefteå, men än så länge har det inte 
hänt något.
Tyresö – med Skarpnäck angående U-SM
Köping – Fagersta
Oxie – med Lomma, Vi ska träffas och kanske vi kan planera tävlingar 
som vi kan ha tillsammans.
Luleå – ska starta samarbete med Piteå om tävlingar och annat
Huddinge – vet inte om det kan kallas samarbete, men vid träningstäv-
lingar och sånt är medlemmar från andra klubbar välkomna.

Har någon i styrelsen genomgått 
styrelseutbildning?
Drygt hälften av klubbarna, 24 stycken, svarar Ja på den här frågan. På 
följdfrågan om de känner behov av en sådan utbildning svarar 18 stycken 
Ja. Och de som svarar Ja är nästan uteslutande de som redan har deltagit 
på någon typ av funktionärsutbildning. 
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Samarbete med Brukshundklubben
34 av klubbarna har någon form av samarbete med sin lokala BK. 
Det är åtta klubbar som svarat nej på frågan och de anger att de 
inte delar samma område eller att det funnits samarbete men som 
nu är avbrutet på grund av konflikter.

Men för de 34 som har ett samarbete sker det på följande 
sätt:

* Representanter i varandras styrelse har 12 klubbar.
* Kurser och utbildningar har 24 av klubbarna.
* Tävlingar och samarbete runt dem har 23 klubbar haft.
* Delar lokal och marker gör 31 klubbar 

Om allting flyter på bra mellan Hundungdomsklubben och BK så 
kan man även samarbeta när det gäller följande:

• Rabatt för våra medlemmar på BK:s kurser
• Vi deltar på områdesdagar tillsammans
• Vi anordnar aktiviteter tillsammans som t ex prova-på dagar
• Vi lånar Brukshundklubbens planer till våra tävlingar
• BK får låna våra hinder
• Gemensam representation på Hundens Dag

Problem
4 klubbar säger sig ha problem med samarbetet med BK. Det kan 
vara alltifrån till att det är svårt att få till ett skriftligt samarbets-
avtal till att några på Brukshundklubben har en dålig attityd mot 
hundungdomar.

Övriga samarbeten
Inom Svenska Kennelklubben finns det flera olika klubbar som 
man kan ha samarbete och kontakt med på lokal nivå, både 
länsklubbar, lokala kennelklubbar och specialklubbar. Bara 4 av 
klubbarna har det:

Köping – med lokal Kennelklubb
Karlshamn – med Blekinge Kennelklubb som lånar mark av oss 
till utställningar
Hässleholm – i samband med European Open med Göinge-Bro-
by BK och Kristianstads BK.
Fagersta – med Fagersta Kennelklubb
Huddinge – med Apollogruppen (lokal kennelklubb)

Samarbete med andra föreningar och klubbar
Åbyn-Byske – med Skellefteå Hundkapp

Samarbete med Studiefrämjandet
Fler och fler av våra klubbar hittar till vårt studieförbund, Studie-
främjandet. Förra året var det 31 eller 74 procent av klubbarna 
som hade kontakt och samarbete. Den vanligaste kontakten man 
har med varandra gäller kurser och utbildningar. Men Studiefräm-
jandet hjälper också till med annonsering, tryck av tidningar och 
utskick eller så har de hjälpt till med uppvisningar och att ordna 
föreläsningar. Flera klubbar vittnar om mycket goda relationer där 
Studiefrämjandet har hjälpt till med att få igång klubben till att 
man alltid får svar på sina frågor. 

Studiecirklar
22 av klubbarna har svarat att de haft cirklar under året. Många 
har angett att de kör alla sina kurser som cirklar, men också trä-
ningar, aktivitetsdagar och läger.  

Hur våra klubbar bor
Det absolut vanligaste är att klubben delar lokaler med Bruks-
hundklubben – 29 stycken av de klubbar som besvarat enkäten 
– gör det. 12 klubbar har ordnat sitt boende på ett annat sätt, 
antingen hyr man en egen lokal, det har 9 klubbar gjort, eller så 
har man slagit sig samman med någon annan, som exempelvis:
Fagersta delar med Fagersta Kennelklubb
Huddinge delar med Apollogruppen (lokal Kennelklubb)
Norrköping delar med kommunens hunddagis

Om klubben äger en egen 
agilitybana

Den stora majoriteten av klubbarna, 25  stycken, svarar Ja på den 
frågan. Alla utom en av övriga har uppgett att de har tillgång till 
en bana. Bara en klubb säger att de inte har någon tillgång. 

Träningsmarker och appellplaner
Det är förstås svårt att bedriva verksamhet och kurser om man 
inte har någon självklar mötesplats där hundträning och kurser 
kan bedrivas. Och 41 av de 42 klubbarna som svarat på enkäten 
har tillgång till både marker och planer. 

Hyra för lokaler och/eller marker
20 klubbar svarar att man inte betalar någon hyra för sitt boende. 
Medan 22 svarar att de betalar någon form av hyra. Alla av dem 
som har svarat Ja har inte angett hur mycket de betalar. Men sum-
man som klubben betalar varierar mellan 1000 kronor till 25 000 
per år.

Ledare och instruktörer
Såhär ser tätheten ut med olika typer av instruktörer 
och ledare inom våra klubbar:

0 ledare – 2 klubbar Luleå och Piteå
1 ledare – 5 klubbar Fagersta, Stenungsund, 
     Sölvesborg, Uppsala, Åbyn-Byske
2 ledare – 5 klubbar Karlskrona, Knivsta, Lycksele,   
                Roslagen, Tollarp 
3 ledare – 7 klubbar Avesta, Halmstad, Mälarö, 
     Nedansiljan, Oxie, Ängelholm, Österåker
4 ledare – 7 klubbar  Gällivare, Gävle, Huddinge,   
     Norrköping, Norsjö, Rönne, Sävsjö                                                                                            
5 ledare – 2 klubbar Klinteorten och Lomma
6 ledare – 4 klubbar Huddinge, Lidingö, Skellefteå,   
                       Skövde
7 ledare – 1 klubb Köping
8 ledare – 2 klubbar Njudung, Tyresö
10 ledare – 4 klubbar Göteborg, Skarpnäck, 
                         Linköping, Stockholm
12 ledare – 1 klubb Karlshamn
17 ledare – 1 klubb Nacka
19 ledare – 1 klubb Hässleholm
20 ledare – 1 klubb Lund
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Vi vill också veta vilken typ av instruktör/ledare som klubben har:
Agilityinstruktörer
0 instruktör – 13 klubbar Karlskrona, Knivsta, Lomma, Lycksele, Nedansiljan, Norsjö, Oxie, Skellefteå, Skövde, Stenungsund, Sävsjö,  
                          Uppsala och Åbyn-Byske     
1 instruktör – 7 klubbar Göteborg, Halmstad, Klinteorten, Stockholm, Sölvesborg, Ängelholm, Österåker
2 instruktörer – 5 klubbar Fagersta, Gällivare, Mälarö, Njudung, Tollarp 
3 instruktörer – 3 klubbar Köping, Norrköping, Rönne 
4 instruktörer – 7 klubbar Avesta, Gävle, Huddinge, Lidingö, Nacka, Piteå, Skarpnäck
5 instruktörer – 2 klubbar Linköping, Tyresö
6 instruktörer – 1 klubbar Lund
10 instruktörer – 1 klubb Roslagen, Karlshamn
11 instruktörer – 1 klubb Hässleholm

Ungdoms/SBK-instruktörer
0 instruktör – 20 klubbar Avesta, Gällivare, Göteborg, Gävle, Halmstad, Karlskrona, Linköping, Lomma, Lycksele, Nacka, Njudung,  
                           Oxie, Rönne, Stenungsund, Sävsjö, Sölvesborg, Tollarp, Uppsala, Åbyn-Byske, Ängelholm
1 instruktör – 5 klubbar Fagersta, Huddinge, Hässleholm, Mälarö, Piteå
2 instruktörer – 5 klubbar Knivsta, Nedansiljan, Skellefteå, Tyresö, Österåker
3 instruktörer – 5 klubbar Klinteorten, Köping, Norrköping, Roslagen, Skövde-Tidaholm
4 instruktörer – 4 klubbar Lidingö, Norsjö, Skarpnäck, Stockholm
6 instruktörer – 1 Lund
8 instruktörer – 1 klubb Karlshamn

Ungdomshandledare
1 ledare - 2 klubbar Huddinge, Norrköping
2 ledare – 3 klubbar Gällivare, Roslagen, Skellefteå
12 ledare – 1 klubb Lund

27 klubbar vill gärna ha fler instruktörer. 
Främst är det instruktörer i agility, 
rallylydnad och allmänlydnad som 
efterfrågas. Men några önskar också sig 
utbildade freestyle- och lydnads-
instruktörer. En klubb vill ha ”aktiver-
ingsinstruktör/ledare”. 
Det är en sådan man får om man låter 
utbilda sig på Studiefrämjandets Ledar-
utbildningar och dessutom har erfaren-
het av hundträning i någon eller några 
grenar. 

Rallylydnadsinstruktörer
1 instruktör – 11 klubbar Gävle, Halmstad, Huddinge, Hässleholm,  
             Klinteorten, Mälarö, Sävsjö, Tollarp, Uppsala, 
             Ängelholm, Österåker
2 instruktörer – 3 klubbar Nacka, Skarpnäck, Skellefteå
3 instruktörer – 2 klubbar Karlshamn, Linköping

Freestyleinstruktörer
1 instruktör – 7 klubbar Göteborg, Hässleholm, Köping, Mälarö, Nacka,  
                         Njudung, Norrköping
2 instruktörer – 3 klubbar Lund, Skövde
4 instruktörer – 2 klubbar Roslagen, Tyresö
5 instruktörer – 1 klubbar Linköping

Handlinginstruktörer
De är två klubbar som har instruktörer i handling: 
Gällivare som har en och Huddinge som har två stycken.

Klubbledare
1 ledare – 1 klubb Huddinge
3 ledare – 1 klubb Oxie
4 ledare – 1 klubb Roslagen
8 ledare – 2 klubbar Skarpnäck, Tyresö
14 ledare – 1 klubb Lund

Ledare som Inte är formellt utbildade 
1 ledare – 3 klubbar Linköping, Nedansiljan, Åbyn-Byske
2 ledare – 5 klubbar Gällivare, Karlskrona, Köping, Rönne, Skarpnäck
3 ledare – 4 klubbar Knivsta, Lidingö, Skellefteå, Tyresö
4 ledare – 1 klubb Karlshamn
5 ledare – 4 klubbar Hässleholm, Lomma, Roslagen, Sävsjö
6 ledare – 3 klubbar Lund, Njudung, Stockholm
8 ledare – 1 klubb Göteborg
10 ledare – 1 klubb Nacka 20.



Klubbarnas aktiviteter som kurser och träffar
34 klubbar har haft kurser under året, medan åtta klubbar inte har haft några kurser. Däremot har de allra flesta av dem regelbundna 
träningsträffar istället. Nedan följer vilka olika typer av kurser som klubbarna har haft:

Agility
26  klubbar – Avesta, Gällivare, Gävle, Göteborg, Huddinge, Hässleholm, Karlshamn, Klinteorten, Köping, Lidingö, Linköping, Lund,  
        Mälarö, Nedansiljan, Norrköping, Oxie, Roslagen, Rönne, Skarpnäck, Stockholm, Sävsjö, Sölvesborg, Tollarp, Tyresö,  
        Ängelholm, Österåker

Aktiveringskurs/prova-på
14 klubbar – Gävle, Huddinge, Karlshamn, Klinteorten, Köping, Linköping, Lund, Lycksele,      
        Norrköping, Oxie, Roslagen, Sölvesborg, Tollarp, Tyresö

Allmän- och vardagslydnadskurs
14 klubbar – Gällivare, Huddinge, Hässleholm, Karlshamn, Klinteorten, Köping, Lund, Nedansiljan, Norsjö, Oxie, Skarpnäck, 
        Stockholm, Sävsjö, Tyresö

Bruks – kurs i spår, rapport och/eller sök
4 klubbar – Huddinge, Norsjö, Sävsjö, Uppsala

Flyballkurs
Har inte någon klubb haft. 

Freestylekurs
11 klubbar – Huddinge, Knivsta, Köping, Linköping, Lund, Mälarö, Nedansiljan, Norrköping, Skarpnäck, Skövde-Tidaholm, Tyresö

Heelwork to music kurs
5 klubbar – Linköping, Lund, Norrköping, Skarpnäck, Tyresö

Handlingkurs
4 klubbar – Gällivare, Huddinge, Lund, Nedansiljan

Juniorkurs
1 klubb – Lund

Klubbledarutbildning
2 klubbar – Gävle, Skarpnäck

Lydnadskurs
11 klubbar – Hässleholm, Köping, Linköping, Lund, Nacka, Nedansiljan, Oxie, Stockholm, Sävsjö, Tyresö, Åbyn-Byske

Rallylydnadskurs
15 klubbar – Gävle, Hässleholm, Karlshamn, Knivsta, Köping, Linköping, Lund, Nedansiljan, Rönne, Skarpnäck, Skellefteå, 
       Sävsjö, Tyresö, Uppsala, Österåker

Valp- och/eller unghundskurs
16 klubbar – Göteborg, Hässleholm, Karlshamn, Klinteorten, Köping, Linköping, Nedansiljan, Norsjö, Oxie, Rönne, Skarpnäck,                             
       Sävsjö, Tyresö, Ängelholm, Österåker

Ungdomens Hundmärke
1 klubb – Uppsala

Viltspår
2 klubbar – Göteborg, Sävsjö

Träningsträffar
36 klubbar har haft träningsträffar. Tyvärr har en klubb varken haft kurser eller träningsträffar, även 
om viljan har funnit från styrelsen, men alla har ställts in på grund av för få anmälningar.
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Ännu mer kurser och träffar…
Här följer andra saker som klubben erbjudit sina medlemmar:

Prova- på – Åbyn-Byske, Tollarp, Stenungsund, Mälarö
Valpagility – Linköping
Trick och aktivering - Linköping
Draghundsträning – Skellefteå
Mixkurs med spår, allmänlydnad, rally och freestyle – Lidingö, Knivsta
Fyskurs – Hässleholm
Friskvårdskurs – Gävle, Roslagen
Uppvisningsgrupp – Gävle
Träningsträffar i tävlingslydnad – Gällivare
Öppet hus – medlemsvärvning – Lomma, Luleå (tillsammans med BK)
Fri träning – Rönne
Problemhundskurs - Skarpnäck

Och här kommer ännu fler aktiviteter…

Sommarkul med agility och tipspromenad och race – Sölvesborg
Uppvisningar och 5-kamp med hund – Stenungsund
Träffar utan hund som t ex pyssel- och filmkvällar – Skellefteå
Trivselkvällar – Gällivare, Norsjö
Städdagar – Gävle
Höstlovsaktivitet med prova på – Gävle
Grillkvällar med brännboll – Göteborg
Julpyssel och Luciafirande där pengarna skänktes till Musikhjälpen – Göteborg
Träningstävlingar – Huddinge, Österåker
Filmkvällar – Karlskrona
Fixardagar – Hässleholm, Karlshamn

Andra klubbaktiviteter
Inte nog med detta, 38 klubbar har också anordnat:
Läger 
15 klubbar – Gällivare, Gävle, Hässleholm, Karlskrona, Knivsta, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping, Piteå, Skarpnäck,   
               Stenungsund, Stockholm, Tollarp, Tyresö
Föredrag
8 klubbar – Karlshamn, Mälarö, Roslagen, Skellefteå, Stockholm, Tollarp, Uppsala, Ängelholm
Promenader
17 klubbar – Huddinge, Karlshamn, Karlskrona, Lidingö, Lund, Nacka, Njudung, Oxie, Skellefteå, Stenungsund, Uppsala,   
             Åbyn-Byske, Stockholm, Sävsjö, Tollarp, Tyresö
Hundens Dag 
5 klubbar – Mälarö, Roslagen, Skövde, Sävsjö, Åbyn-Byske

Tävlingar
Klubbmästerskap, det som man traditionellt kallar för KM, verkar ha en vikande trend. ungefär hälften så många klubbar, 18 stycken, 
har under 2013 bjudit in till detta jämfört med året innan. Man hade också kunnat tro att rallylydnad skulle ha blivit populärare att 
ordna, men så verkar det inte ha varit. Men 24 klubbar har haft andra inofficiella tävlingar, som man alltså inte kallat för KM Nedan 
syns hur många klubbar som anordnat KM och i vilka grenar.

Agility - 17 klubbar

Lydnad- 8 klubbar 

Rallylydnad - 6 klubbar 

Freestyle - 2 klubbar 

Handling - 3 klubbar 

Heelwork to music - 2 klubbar 
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Agility, 11 klubbar anordnade 22 tävlingar
Avesta – 2 stycken
Hässleholm – 2
Karlshamn – 2 
Klinteorten – 4 
Köping – 1 
Linköping – 3 
Piteå – 2
Rönne – 1 
Stockholm – 3
Västerdalarna - 1
Göteborg - 1 

Freestyle, 4 klubbar anordnade 12 tävlingar
Köping – 2 stycken
Linköping – 7 
Skarpnäck – 1 
Skövde-Tidaholm – 2

Heelwork to music, 4 klubbar hade 
12 tävlingar
Linköping – 7 stycken
Skarpnäck – 1
Köping – 2
Skövde-Tidaholm - 2

Rallylydnad, 3 klubbar hade 6 tävlingar
Linköping - 3 stycken
Skarpnäck – 1 
Uppsala – 2

Lydnadsprov, 5 klubbar hade 7 tävlingar
Norsjö - 3 stycken
Hässleholm - 1
Stockholm - 1 
Uppsala – 1 
Piteå - 1 

Klubbarnas officiella tävlingsverksamhet
Det fi nns en skillnad i siffrorna mellan vad klubbarna uppger i Klubbenkäten om sin offi ciella tävlingsverksam-
het och de uppgifter som fi nns att hämta på t ex SBK tävling och Hundaktiv (för freestyle och heelwork). 
De uppgifter som syns här nedan är de som vi fått fram från offi ciella källor.

För de klubbar som inte haft några officiella tävlingar 
(eller de som över huvud taget inte haft några tävlingar) 
är motiven dessa:

• Brist på funktionärer 
• Ointresserade medlemmar 
• Brist på kunskap 
• Brist på material
• Nystartade klubbar

Agility är den populäraste sporten när det gäller att 
arrangera tävlingar, både inoffi ciella och offi ciella.
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Klubbarnas ekonomi
Sedan fl era år är det väldigt få av våra klubbar som har dålig ekonomi. Det är alltså inte pengarna som fattas när en klubb inte har 
särskilt mycket verksamhet. För 2013 var det 40 som svarade att de inte hade problem med ekonomi. För de två klubbar som sa sig ha 
problem gällde det i ena fallet att man vill skicka folk på instruktörsutbildningar, vilket kostar. I det andra fallet är det en tidigare kassör 
som slarvat både vid bokföring och med deklarationen, vilket gjort att klubben är skyldig Skatteverket pengar.

Nästa fråga gäller om klubben sökt Lokalt aktivitetsstöd och eller klubbidrag?
Lokalt Aktivitetsstöd säger 25 klubbar att de har sökt  gjort och 17 har ansökt o klubbidrag. 

Övriga bidrag
Det fi nns ju även andra bidrag som klubbarna kan få om de ansöker. Både t ex från kommunen, landstinget och Studiefrämjandet. 18 
klubbar har fått olika kommunala bidrag och lika många har fått bidrag från Studiefrämjandet. I 7 fall har klubbarna sökt – och fått – 
bidrag från båda dessa håll. En klubb har sökt bidrag från sitt Hundungdomsdistrikt

PR och medlemsvård
Uppvisningar ger både lokalklubben och alla hundungdomar god PR. 20 klubbar har genomfört uppvisningar:

Avesta – agility på badets dag
Sävsjö – gammaldags marknad
Sölvesborg – 1 maj med agility
Gävle – många under året, på klubben och utanför djuraffärer och Hunden dag
Gävle – fl ashmob på Sergels torg i Stockolm och på Stockholm Hundmässa
Gävle – levande julkalender som Studiefrämjandet anordnar
Tyresö – på ett gymnasium
Göteborg – Göteborg Horse Show
Huddinge – Visättra festivalen
Hässleholm – på öppet hus och i skolor
Köping – freestyle och agility på Nationaldagen
Linköping – upplevelsekvällen i Ljungsbro, Valla skojsky
Lomma – öppet hus
Lund – agility och freestyle på områdesdag
Nedansiljan – Hundens dag
Njudung – agility 
Norrköping – freestyle på Naturbruksgymnasium
Roslagen – agility och freestyle på Sparbanksdagen
Skövde-Tidaholm – freestyle på Hundens dag och Arkens Zoo samt på BK
Stenungsund – agility och rally
Åbyn-Byske – uppvisning i weight pull på Vildmarksdagar och Hundkapps SM ihop med BK
Österåker – på Kanalens dag där vi hade klapphundar och visade agility och rally

PR material
Alla klubbar utom 2 stycken, alltså 40, har någon 
form av PR-material:

Hemsida – det hade 36 klubbar
Foldrar och broschyrer – det hade 27 klubbar

Kläder – det hade 27 klubbar
Dekaler – det hade 7 klubbar

 – på Kanalens dag där vi hade klapphundar och visade agility och rally
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Hur klubben når sina medlemmar
Apropå hemsidor och andra digitala medier så ser det 2013 ut som om klubbarna använder sig mycket av det för att nå sina medlem-
mar:
Hemsidor – 39 klubbar
Sociala medier – 36 klubbar
Medlemsutskick – 26 klubbar
E-postlistor – 22 klubbar
Anslagstavlan i klubbstugan – 26 klubbar
Klubbtidning – 8 klubbar (en ökning med 3 klubbar från 2012!)

Medlemsvärvning och medlemsvård
På frågan om klubben använder sig av vår centrala hemsida för att göra Pr för kommande aktiviteter svarade bara 8 klubbar Ja. Många 
skrev att de inte visste att möjligheten fanns eller att de inte förstod hur man kunde göra det. Någon trodde till och med att det kostade 
pengar att använda sig av den servicen. 

Värvning
Genom att anordna bra kurser och lockande aktiviteter är det vanligaste sättet att få in nya medlemmar. Andra sätt är att nöjda med-
lemmar för vidare till sina kompisar kännedom om klubben (mun mot mun brukar det kallas). Olika typer av prova-på träffar och 
dagar i kombination med att ha öppet hus är också populärt. Liksom att sätta upp lappar i skolor och affärer. Andra tar Brukshund-
klubben till hjälp för att hitta intresserade ungdomar. Att dela på sociala medier är också ett sätt som många provar. 

Hur vårdar man sina medlemmar och funktionärer?
Här följer ett axplock med många bra tips:

* Bjuder in till julklappsspel, städdagar och avslutningsgrillning
* Vi har roligt tillsammans
* Vi ser till att skapa gemenskap och försöker få medlemmarna att förstå att det är de som har makten att säga till vad de önskar för    
   aktiviteter
* Trivselkvällar och andra trevliga aktiviteter som inte alltid kostar. Sen ber vi om hjälp när det behövs
* Vår träningsgrupp ger delaktighet
* Kontinuerlig utbildning och ledarpeppning samt middagar för att peppa de aktiva
* Varierad verksamhet under hela året
* Vänligt bemötande och bra kurser
* Vi jobbar för att stämningen på klubben ska vara trevlig och trivsam
* Vi försöker dra ihop ett gäng som kan tävla tillsammans
* Att attityden mot varandra alltid är positiv
* Vi är öppna för alla förslag och är lyhörda
* Vi bjuder in de som vill till våra styrelsemöten
* Mycket inofficiella grejer som gemensamma träningar
* Vi försöker utarbeta ett målstyrningsprogram
* Vi försöker införliva nya medlemmar direkt i klubben, så att vi inte tappar dem efter det att de har gått en kurs. Vi försöker verkligen  
   visa att vi vill ha medlemmen i vår klubb. Det gör vi genom att verkligen se alla som kommer och erbjuda dem att ta del i någonting.
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