Verksamhetsberättelse

2014

Förord

När jag skriver det här är det mitten av maj, sommaren står på språngbrädan och ytterligare ett kapitel i Sveriges Hundungdoms historia är avslutat
och ska uppsummeras. När ni läser det här sitter vi på Representantskapets förhandlingar i en konferenssal utanför Bollnäs och sommaren tillika
större delen av det här året kommer redan att vara över. På samma vis
sitter jag här nu och reflekterar över hur fort 2014 gick och hur fort första
halvan av 2015 har gått.
Jag minns att jag hade ont i magen när jag skulle skriva mitt förord vid den
här tiden förra året. Jag satt länge och försökte komma på vad jag skulle
skriva om, och jag kommer ihåg att jag hade svårt att vara positiv och
fokusera på de bra sakerna med året 2013. När jag idag, sittandes på ett
café i ett soligt och varmt Tyskland, tänker tillbaka på året 2014 är jag besparad från både negativitet och magont. Den senaste tiden har det pratats
mycket om föreningens ekonomi och framförallt hur obalanserade våra
utgifter och intäkter varit. Jag själv, Ungdomsrådet och kansliet har alla
kämpat hårt för att dra ner på våra kostnader och med olika medel försökt
stabilisera ekonomin, och det gör mig väldigt stolt att kunna redovisa det
resultat vi nått.
Utöver en avsevärt förbättrad ekonomi innehöll 2014 också många härliga aktiviteter och arrangemang. Jag tänker osökt på det enorma
jobb som personerna i Uppsala Hundungdom lade ner på att arrangera ett fullskaligt Ungdoms SM i början av augusti. Och vilket
suveränt Ungdoms SM det blev! Förhoppningsvis lyckades de inspirera andra klubbar till att vilja - och kanske framförallt våga - arrangera Ungdoms SM i framtiden. Uppsala Hundungdom visade att det går hur bra som helst att vara en ensam klubb som arrangör,
att tävlingarna inte nödvändigtvis måste hållas i en skog på en Brukshundsklubb, och att det finns många i närsamhället som man kan
ta hjälp av eller söka sponsring av för att lyckas bära arrangemanget.
Att få redovisa ett år som 2014 efter att året innan ha redovisat ett år som 2013 är själafrid för en ordförande. Speciellt när det är en
avgående ordförande som redovisar sitt sista verksamhetsår. I sex år har jag suttit i Ungdomsrådet varav de två sista som ordförande.
I totalt tio år har jag varit verksam i styrelser på olika nivåer i Sveriges Hundungdom, vilket är halva mitt liv. Hur klyschigt det än låter
kan ord faktiskt inte beskriva vad denna fantastiska förening har gjort och betytt för mig. Jag kommer alltid att vara Sveriges Hundungdom och alla Sveriges hundungdomare tacksamma för vad ni gett mig och för att jag har haft ert förtroende alla dessa år. Tack till
alla som jag har haft äran att samarbeta med i styrelser, varit funktionär med på tävlingar, lekt med i vattenpölar på Riksläger och haft
bildande diskussioner med på utbildningar. Ett hjärtligt, innerligt tack för allt!
Malin Broman förbundsordförande
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Ungdomsrådet hade 9 protokollförda möten under 2014
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Malin Broman, Nathalie Frisendahl och Helena Falk. Saknas på fbilden gör Matilda Svensson, Cecilia Bergman och Stina Höglander
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Samarbetspartners
Lantmännen Doggy

Samarbetet har under året framför allt gällt vår populära agilitycup, Doggy Professional Agility Cup. Där Doggy och deras
personal hjälper till att få finalen att fungera. Dessutom bjuder
Doggy generöst alla finalister på resa, boende och mat i samband
med tävlingarna. Doggy sponsrar också med priser till både centrala och lokala tävlingar. Både på Ungdoms SM och Stockholm
Hundmässa bidrar Doggy med många foderpriser till pristagarna.

Agria Djurförsäkringar

Vårt samarbetsavtal innebär bland annat att våra medlemmar får
rabatt på sin hundförsäkring hos Agria. Agria bidrar med priser
till många av våra tävlingar, som U-SM och Stockholm Hundmässa. Vi har också två populära tävlingscuper tillsammans, Agria
Junior Handling Cup och Agria Freestyle Cup, som vi samarbetar
kring. Dessutom sponsrar Agria SM vinnaren i junior handling
när det gäller resa och uppehälle till Crufts i Birmingham.

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 medlemskap 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 Hundsport 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

Svenska Brukshundklubben (SBK) är den största specialklubben
i SKK-familjen. Det är också den vanligaste klubben när våra
medlemmar ska välja till en specialklubb till sitt ungdomsmedlemskap. Dessutom har vi tre centrala avtal med SBK. Det ena gäller
ungdomsmedlemskapet och det andra gäller att våra medlemmar
har rätt att tävla och gå kurser hos SBK utan krav på medlemskap. Det avtalet ger också SBKs medlemmar rätt att delta på våra
tävlingar och kurser på lokal nivå. Det tredje avtalet gäller SBKs
medlemstidning Brukshunden som skickas ut som medlemsförmån till alla våra medlemmar.

Studiefrämjandet

Vårt studieförbund har vi som vanligt tagit stöd och hjälp av vid
olika aktiviteter. Till exempel hade vi under året en styrelseutbildning i Luleå som genomfördes med Studiefrämjandets hjälp
och kunskap. Vi rapporterar våra centrala utbildningar och läger.
Vi genomförde också en läsvärdesundersökning – för våra sidor
i Hundsport och Brukshunden – med stor hjälp från Studiefrämjandet. Mer om vårt samarbete finns under olika rubriker i
Verksamhetsberättelsen.
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Nej till våld mot hundar

Policys

Dressyrpolicyn som vi har arbetat efter under flera år
gäller hela vår organisation och alla våra medlemmar.
Policyn betonar att träning och dressyr av hundar ska
ske med positiva metoder och med ett ansvarsfullt och
empatiskt sätt. Detta gäller både till vardags som vid
träning och tävling med våra hundar.

Nej till alkohol och droger

Vi har en mycket restriktiv syn på alkohol och droger. Vår policy förbjuder all användning av alkohol
och droger vid alla våra aktiviteter och på alla nivåer,
oavsett deltagarnas/ledarnas ålder. Vi anser inte att
alkohol och droger passar i miljöer där ungdomar och
hundar finns.

SKK:s grundregler och policys

Då vi är Kennelklubbens ungdomsförbund gäller SKKs grundregler och policys även våra medlemmar. En sammanställning
av de viktigaste punkterna i både våra och SKKs regler/policys finns att läsa i vår broschyr ”Det gäller dig” (finns också på
hemsidan att ladda ned).

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.
Styrelsefunktionärsutbildning den 11-12 januari, Luleå: Matilda Svensson, Sara Svanberg, Pia Kinnunen samt Lotta Treiberg personal
Norska Kennelklubbens Ungdomsavdelning 1 februari kansliet Anna Letfors, Sara Svanberg och Jane Avena personal
Svenska Agilityklubbens årsmöte 5 april i Linköping Linn Magnusson, Matilda Svensson och Anna Letfors
SBK:s kongress 17-18 maj Anna Letfors och Sara Svanberg
Utvecklingshelg för funktionärer den 17-18 maj Scandic Hotel Upplands Väsby Jonna Smedberg samt Meta Lönnberg och Lotta
Treiberg personal
Agria Freestyle Cup kvaltävling den 24 maj Stockholm Södra BK Lotta Treiberg personal
Doggy Professional Agility Cup kvaltävling den 25 maj Mälarö BK Jonna Smedberg samt Meta Lönnberg personal
Riksläger den 23-27 juni Ånnaboda, Kilsbergen Lotta Treiberg personal
Ungdoms SM den 8-10 augusti Ultuna, Uppsala Anna Letfors, Jonna Smedberg, Matilda Svensson, Malin Broman samt Jane Avena
och Lotta Treiberg personal
Doggy Professional Agility Cup final den 15-16 augusti Göteborg: Anna Letfors, Linn Magnusson samt Meta Lönnberg och Lotta
Treiberg personal
Representantskapsmöte den 20-21 september Lund Malin Broman, Helena Falk, Sara Svanberg, Pernilla Lindström, Anna Letfors,
Linn Magnusson, Sophie Tidén, Jonna Smedberg, Nathalie Frisendahl samt Jane Avena och Lotta Treiberg personal
LSU Erkänt engagemang 8 oktober Meta Lönnberg personal
Nacka Hundungdom den 2 november Nacka Lotta Treiberg personal
Stockholm International Horse Show den 30 november Friends Arena, Agria Djurförsäkringar Meta Lönnberg och Jane Avena
personal
Studiefrämjandet 12 november Om sociala medier Täby-Danderyds BK Meta Lönnberg personal
Stockholm Hundmässa Älvsjö 13-14 december Helena Falk, Matilda Svensson, Malin Broman samt Jane Avena, Meta Lönnberg
och Lotta Treiberg personal
och fortlöpande under året:
Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté Meta Lönnberg personal

Möte med SBK centralt

Kansliet har haft två möten med Svenska Brukshundklubbens
kansli under året. Ett möte handlade om tidningen Brukshunden
och där deltog kansliets personal, Helena Falk från Ungdomsrådet,
generalsekreterare Peter Rimsby från SBK och Jeanette Forssman
från tidningen. Vi fick ta del av Brukshundens läsvärdesundersökning och pratade om Hundungdoms sidor, hundar hundar i
tidningen. Det andra mötet var tillsammans med Ann-Marie Folkesson från SBK och handlade om SBK:s instruktörs- och funktionärsutbildningar. Vi fick visa kursplaner gällande våra instruktörsutbildningar. Vi kunde visa att de alla har samma innehåll och ämnen
som SBK:s men att några är uppdelade på två olika steg, istället för
en enda lång utbildning.
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Svenska Kennelklubben Utbildningskommittén

Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté. UK har legat vilande några år för att
startas upp igen under 2014. På kommittémötena tas allt upp som
kan ha med utbildning på central nivå att göra. Mycket har under
detta år handlat om konstruerande och nystart av flera olika distansutbildningar samt framtagande av en ny uppfödarutbildning.
Under 2014 genomfördes fyra kommittémöten på kansliet som
Meta deltog i.

Möte med Lantmännen Doggy

Inför årets Doggy Professional Agility Cup kom Lantmännen
Doggys representant, Jan-Olof Byström, till kansliet för ett upptaktsmöte där vi gick igenom regelverket och justerade delar efter
årets förutsättningar. Vi diskuterade också tidigare års genomförande och pratade om förbättringar och tankar inför 2014 års final.

Representantskapsmötet

Den 20-21 september samlades alla representantskapsdelegater, styrelsen, gäster och personal från kansliet på möte i Lund. Vårt
sedvanliga årsmöte hade studenttema mot bakgrund av att vi var i en klassisk studentstad. På lördagskvällen blev det en god och festlig
middag med både tal och sång och kvällen avslutades med lekar i stafettform. Janna Nordin blev vald till mötesordförande och den
rollen passade hon fantastiskt bra i. Vid sin sida hade hon Henrietta Nilsson från Lunds Hundungdom som vice ordförande. 37 delegater hade kommit för att gå igenom organisationens verksamhet under året som gått. En fråga som upptog en stor del av mötet och
diskussionerna var vår dåliga ekonomi med ett rejält budgetunderskott. Ungdomsrådet både tog och fick i uppgift att se över utgifter
och inkomster för att vi ska få en budget i bra balans. Två andra frågor som också upptog en hel del av mötet var frågan om hur vi ska
organisera oss i framtiden och hur vi får U-SM arrangörer i framtiden. Det här är två tunga frågor som Ungdomsrådet vänt och vridit
på ganska länge. Den första frågan kändes brännande aktuell då vi numera bara har ett enda aktivt distrikt; Östra Svealand. Genom
både grupparbeten och gemensamma diskussioner fick båda dessa två frågor chans att belysas på ett mycket bra sätt. En tredje fråga
var Ungdomsrådets förslag till nya stadgar för Sveriges Hundungdom. Aldrig tidigare har väl en så stor del av våra medlemmar lusläst
paragraferna som den här helgen! Efter många bra diskussioner vann UR:s förslag till nya stadgar. Två avgiftshöjningar beslutades det
också om, den ena gällde U-SM avgiften som höjdes till 200 kronor för individuell start och 400 kronor för lag. Sedan var det medlemsavgiften som Representantskapet beslutade höja till 275 kronor från den 1 januari 2015 och med ytterligare 25 kronor året därefter,
alltså blir avgiften 300 kronor från och med 1 januari 2016.

Maskotnålmottagare
Maskotnål nr 52 tilldelades Emelie Moberg
Hässleholms Hundungdom med följande motivering:
Emelie har varit medlem i Sveriges Hundungdom under många
år, men var en doldis för de flesta fram till bara några år sedan.
När hon blev mer och mer aktiv lokalt, lärde fler känna henne
och uppskatta henne för den stora energi hon alltid för med sig.
Mod, engagemang och en stor vilja är några av de egenskaper
som hon besitter. Hon är aktiv instruktör på klubben och har
alltid stöttat både nuvarande och “gamla” kursare med uppmuntran när det behövs på tävlingsplanen. Hennes kurser är alltid
populära – kursarna får det de förväntar sig, och lite till. Hon har
värvat otaliga nya medlemmar till klubben. Hon har varit aktiv
både i lokal- och distriktsstyrelse, och framförallt på lokal nivå
har Emelie gjort en stor skillnad. Hon har kämpat för sin klubb
och dess medlemmar på ett enastående sätt och där av gett alla
medlemmar bättre möjligheter att träna. Så kallade pampar och
tjänstemän har inget att sätta emot denna person när det kommer
till att lyckas med vad än hon tar sig för. Ihärdighet har varit ett
måste för denna person, för att få sina mål för klubben besannade. Hon gav sig aldrig trots att det ofta såg mörkt ut – något
klubbens medlemmar är evigt tacksamma för. Hon har anordnat
otaliga aktiviteter, både stora och små. Emelie har varit drivande
för bussresor och för träningstillfällen. Emelie och hennes familj
ställer alltid upp för klubben, i vått och torrt. Det finns nog inget
som Emelie inte kan fixa.
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Maskotnål nr 53 tilldelades Nina Lindström Piteå
Hundungdom, med följande motivering:
En hållbar förening kräver långsiktigt engagemang. Modiga medlemmar som värderar mångfald i verksamheten. Medlemmar som
aktivt verkar för att demokratiska rättigheter efterlevs. Medlemmar som tror på verksamheten och som vågar lyfta fram både små
och stora frågor. En stadig förening behöver starka förebilder.
Ledare som vågar visa sitt engagemang. Ledare som inte drar sig
för att sprida sin glädje vidare till nya medlemmar. Mottagare av
Maskotnål 53 visar tydligt hur ett hållbart engagemang kan se ut.
Under sin tid som aktiv medlem har hon varit verksam i styrelser
och kommittéer på både lokal och central nivå. Hon drar sig inte
för att höja rösten när det behövs och talar gärna för ungas rätt till
deltagande i hundsportsverksamheten, såväl inom som utanför vår
egen förening. Hennes intresse för svensk freestyle har bidragit till
sportens framfart och bland annat gjort att sportens unga utövare
har varit delaktiga under den utvecklingen. Hon är en omtänksam ledare med en utsökt förmåga att uppmuntra andra när det
behövs som allra mest. Sverige är avlångt land, men mottagaren
av Maskotnål nr 53 har flera gånger om bevisat att geografiska
avstånd inte nödvändigtvis sätter stopp för ett rikstäckande
engagemang.

Medlemstidningar & Central PR
Hundsport

Tidskriften Hundsport ägs av Kennelklubbens länsklubbar. Och
innan Sveriges Hundungdom (eller SBK-U) ens fanns har ett
par sidor av tidningen upplåtits till Hundungdomar. Hundsport
utkommer med 12 nummer om året, där två nummer är dubbelnummer. Hundsport är en av våra två medlemstidningar och den
kommer till alla som är upp till och med 25 år gamla. Vi försöker
– även i dessa snabba digitala tider – pusha för kommande aktiviteter och information om vad som är på gång. Vi har även haft
intervjuer och reportage på våra Hundungdomssidor. Chefredaktör för Hundsport har Robert Widholm varit och som redaktör
för Ungdomssidorna har Lotta Treiberg fungerat.

Brukshunden med hundar hundar

Svenska Brukshundklubbens medlemstidning är även vår, den
produceras av PR-byrån Rehn & Co. Louise Hagberg har varit
redaktör och Lotta Treiberg har ansvarat som redaktör för Sveriges Hundungdoms material. Vi har haft ett gott samarbete med
Brukshunden, redaktörerna emellan, och vi får i regel mer plats
och sidor om det behövs, men mellan 5-7 sidor har det varit i
varje nummer. Tidningen kommer ut med 6 nummer per år. Då
vi får mer utrymme i Brukshunden än i Hundsport brukar mer
djuplodande intervjuer och fylligare reportage hamna på våra
sidor. Vi har även plats för en ledare av förbundsordförande –
eller någon annan i Ungdomsrådet - i varje nummer, men detta
utrymme har tyvärr bara sporadiskt utnyttjats.

Hundborgarmärket

Vårt Hundborgarmärke firade 30 år 2014. Det var vår tidigare förbundssekreterare Björn Bjuggren som kom på idén med Hundborgare. Från början var det ett samarbete mellan Sveriges Hundungdom och Svenska Kennelklubben, där en liten del av vinsten
från märkesförsäljningen gick till oss. 2014, liksom tidigare bestod
Hundborgarmärket av 13 frågor där allt som rör hundar ställs och
man har tre svarsalternativ att välja mellan. Själva metallmärket
var rött under året och det kunde köpas av både enskilda och alla
hundklubbar.

Hemsidan
www.shu.se

Vår hemsida har känts dåligt uppdaterad och dessutom har
layouten kanske inte varit särskilt överskådlig eller modern. Då
vår tidigare webmaster Carola Berg sade upp sin anställning från
och med slutet av mars 2014, var behovet av en ny hemsida stor.
Under hela verksamhetsåret fick vi och våra hemsidebesökare
dessvärre leva med den gamla sidan då kansliet inte hade några
verktyg att uppdatera sidorna, mer än den absolut nödvändiga
informationen på första sidan. Hemsidan har fungerat på två
sätt, dels som information utåt mot omvärlden och intresserade,
dels internt med olika funktioner då vår administration som har
haft sin hemvist där. Då vi inte fick någon ny hemsida som vi var
lovade och hade beställt, kom så äntligen lösningen från Svenska
Kennelklubben. Vi kunde nu se fram emot en ny hemsida som
skulle ha samma ”träd” som SKK:s länsklubbar. Förhoppningen
var att hemsidan skulle kunna sjösättas i början av 2015.
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Facebook

Det är klart att vi sedan några år även finns på Facebook. Kansliets anställda och Ungdomsrådet har alla access att administrera
sidan och göra inlägg. Många går in på vår sida och trycker på
”gilla-knappen” eller skriver inlägg. Vi hade 1 421 gilla-markeringar den 31 december 2014.
Vid centrala arrangemang där ingen från Ungdomsrådet eller
kansliet deltar, så brukar någon eller några ansvariga tillfälligt få
access 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 egna 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 flera hundra ”gillare” och vissa inlägg under
året har setts av så många som 1 500 personer! Övervägande är de
som läser våra inlägg från Sverige, 92 % av besökarna är kvinnor,
45 % är mellan 18 och 24 år och de allra flesta bor i större städer.

Riksläger
Även i år var lägret i Kilsbergen, Ånnaboda, utanför Örebro. Och precis som tidigare välkomnade
vi våra medlemmar som är mellan 12-18 år för att
under en knapp vecka smaka av hela smörgåsbordet av hundsporter. 2013 års läger var väldigt lyckat
och ett bra betyg är att många ledare återkom även
under 2014 års läger. Det blev dessutom ett stort
antal deltagare, drygt 40 stycken, den här sommaren.
Som hundägare är man ju luttrad när det gäller väder
och vind, men den här sommaren var det jättebra
träningsväder. Det som senare blev en mycket varm
sommar hade inte riktigt tagit fart när lägret pågick,
veckan efter midsommar. Under veckan bjöds det
på träning i bruks, agility, rallylydnad, lydnad, flyball,
handling, viltspår och freestyle.

Rikslägerledaren Jacqueline Stål tar sig tid att ha en förtrolig pratstund med en av lägrets alla hundar.

När hundarna behövde vila var det föreläsningar och ett par uppvisningar för deltagarna. Vi tackar våra entusiastiska och duktiga ledare
för 2014 års läger: Moa Källström och Nina Lindström, som var lägerchefer samt som gruppledare: Patrik Borgström, Elisabeth
Sterner, Lisabet Lindbäck, Fannie Henrikson, Jacqueline Stål, Klara Wallman, Jessica Nilsson och Rebecca Nygren.

Verksamhetskommittén - Utbildningar
Kommittén har under året bestått av Meta Lönnberg från kansliet.

Styrelseutbildning i Luleå
Den 11-12 januari på Hotel Nordkalotten

slöt 29 deltagare, upp. Tre var från UR och så var det kursledare Nina Lindström och Therese Palm och Patrik Wallner från
Studiefrämjandet samt Lotta Treiberg som deltog för att göra
reportage. Deltagarna var från våra Övre Norrlandsklubbar, som
Boden, Luleå, Piteå, Åbyn-Byske och Skellefteå. Vårt syfte var
att inspirera och utbilda förtroendevalda I klubbarna, och att i
längden öka intresset för att återstarta Övre Norrlands distrikt.
För att få igång en förening/klubb måste man tillägna sig lite
föreningsteknik, vilket vi fick stor hjälp av från Patrik Wallner
och Therese Palm. De gick igenom alla olika funktioner som kan
finnas i en styrelse och vilken roll alla bör spela för att få klubbens
arbete att fungera. Mycket av konferensens tid lades också på valberedarna och deras viktiga funktion. Sedan fick vi veta det mesta
om årsmöten, stadgar och styrelsens jobb och ansvar I en klubb.
Rent teoretiska delar blandades med intressanta och medryckande
praktiska övningar.

Mer utbildning och fortbildning

Planeringsmöten har skett mellan Jonna Smedberg,
Ungdomsrådet, Meta Lönnberg, kansliet och Johan
Andersson, instruktör från Fria Hundar, samt mejlkonversation och telefonmöten med Carol Ringström,
veterinärassistent, inför fortbildningshelg för aktiva
instruktörer och ledare. Fortbildningen genomfördes
helgen 17-18 maj i Upplands Väsby med 17 deltagare.
Dag ett på utbildningen hölls vid Stockholms
Hundsportcentrum och instruktör för dagen var Johan
Andersson, Fria hundar. Mycket av dagen vigdes åt
praktiska övningar med deltagarnas egna hundar men
det blev även mycket diskussioner. Ett gediget schema
hade planerats fram där minsta lilla fikapaus var noggrant upplagd. Deltagarna fick praktiskt träna på och
uppleva de tänkta övningarna. De fick bland annat
träna vardagslydnadssituationer (följsamhet, hundmöten, promenader, stopp, passera genom dörrposter,
etc) men även hur en kursstart kan gå till och hur
man kan hjälpa kursdeltagare med sina hundar under
teoripass. Efter en lång dag utomhus, så åkte alla till
hotellet där deltagarna bodde över. God middag slank
ner innan det var dags för en avslutande samling och
reflektion över dagen. Dag två handlade om friskvård
och enklare sjukvård och Carol Ringström, Crace var
dagens instruktör. Hon matade oss fulla med allt som
är viktigt och nyttigt att ha kunskap om ifall man är
aktiv ledare och instruktör på hundkurser. Det var
allt från forskning om hur viktigt det är för barn och
ungdomar att få växa upp med hund, lagar och förordningar om tillsyn av hund, till att praktiskt få träna
hjärtkompressioner på en låtsashund. Carol betonade
att det enklaste sättet att ta reda på om en hund är
sjuk, är om man vet hur den är när den är frisk.
En otroligt intensiv helg med mycket ”korvstoppning”
av två väldigt kompetenta instruktörer och utbildare.
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Doggy Professional Agility Cup - finalen
Den populära Cupen kördes under året. Precis som förra året
fick lokalklubbarna ansöka om att få arrangera en kvaltävling.
Ungdomsrådet utsåg sen de nio kvalarrangörerna och försökte se
till att tävlingsorterna var så jämnt fördelade över landet det bara
gick. Varje arrangör fick ett lottnummer (lottdragningen genomfördes av SKK:s VD Ulf Uddman med sekreteraren Annika
Klang som vittne) mellan 1 och 9. Den hundungdomsklubb som
fick lott nummer ett fick välja först en av nio ”hinderdelar”, den
med lott nummer två fick välja som tvåa, och så vidare. Det fanns
till exempel ett A-hinder, 10 hopphinder, en lång tunnel och en
gunga att välja mellan. Alla hinder var tillverkade av Agilityshop
och generöst sponsrade av Lantmännen Doggy som ett tack till
de arrangerande klubbarna för att de ville genomföra Cupen.
I stort sett var det samma regelverk som tidigare men nytt för i år
var att man kunde kvala i både hoppklass och agilityklass. Man behövde alltså inte ha ett resultat från båda klasserna som räknades
ihop, för att hoppas på en kvalplats.
Traditionsenligt genomfördes finalen i Trädgårdsföreningen i Göteborg i samband med Kulturkalaset. På fredagen den 15 augusti
samlades de kvalade finalisterna på hotellet i centrala Göteborg.

När alla hade kommit hölls en samling där alla prickades av, information om bland annat rastningsmöjligheter, policys och vägbeskrivning till tävlingsplatsen lämnades. Efter det begav sig alla
hungriga deltagare till ett närliggande hamburgerhak för kvällens
middag. Tyvärr blev det otroligt lång väntan på maten för många
av deltagarna, det var allt annat än snabbmat kan man säga. Tror
inte att personalen hade förstått vilken anstormning av sugna
ungdomar som skulle dyka upp!
Som alltid när det är riksfinal, bjöd Göteborg på ett fantastiskt
väder på tävlingsdagen! Teknisk arrangör var även i år Linköpings
Hundungdom med fantastiska domaren Åsa Wrede och tävlingsledaren Mikael Åberg i spetsen. På grund av den nya regeln att
man kunde kvala i både hopp och agility, så var det ett litet större
startfält som deltog än tidigare. Det innebar att det inte fanns tid
för den vanliga ”uppvärmningsklassen” utan nu var det allvar från
första start. Enorma mängder publik bjöds på högklassig agility
av toppförare under hela dagen. När hoppklassen hade körts, så
fick de diskade ekipagen starta i agilityklassen för att följas av de
med mest fel och sist i varje storleksklass startade de med minst
antal fel och de snabbaste tiderna. Det blev en rafflande final och
otroligt spännande!

Resultat Doggy Professional Agility
Cup

Dessa klubbar arrangerade
kvaltävlingar till DPAC

Small
1. Fanny Pohlén med Shelteam Ace of Story, shetland
sheepdog, Göteborgs Hundungdom
2. Nathalie Mårtensson med Starbelle Sirius, shetland
sheepdog, Skarpnäcks Hundungdom
3. Enya Habel med Bastängens Sindy, jack russell
terrier, Stockholms Hundungdom

Västerdalarnas
Köping
Åbyn-Byske
Gävle
Skövde-Tidaholm
Mälarö
Linköping
Stenungsund
Karlshamn

Medium
1. Lina Dahlman med Queedy´s Jack the Jumper,
shetland sheepdog, Göteborgs Hundungdom
2. Michelle Angerfelt med Estflash Blue Future,
shetland sheepdog, Västerås Hundungdom
3. Ella Johansson med Jack, blandras, Stenungsund
Hundungdom
Large
1. Marlene Joelsson med Pousoda Ice, border collie,
Stockholms Hundungdom
2. Jacqueline Alfengård med Ullbitens Tess, border
collie, Lidingö Hundungdom
3. Evelina Hillilä med My Trusted Friend Ina, border
collie, Norrköpings Hundungdom

Linköpings Hundungdom
arrangerade finalen
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Officiella tävlingar
Arrangerade av Sveriges Hundungdoms klubbar eller centralt
Agilitytävlingar

Dessa uppgifter kommer från SBK tävling

Avesta 2 st
Gällivare 3 st
Hässleholm 7 st
Karlshamn 2 st
Klinteorten 6 st
Köping 1 st
Linköping 4 st
Piteå 2 st
Rönne 1st
Åbyn-Byske 1 st
Västerdalarnas 1 st

Lydnadsprov

Dessa uppgifter är hämtade från SBK tävling

Luleå Hundungdom x 2 st I & II
Skarpnäck x 2 st I & II
Sölvesborgs Hundungdom x 2 st I & II
Uppsala Hundungdom 1 st I-elit
Åbyn-Byske 1 st I-elit

Rallylydnadstävlingar

Dessa uppgifter är hämtade från SBK tävling

Linköping 3 st
Rönne 2 st
Umeå 2 st
Uppsala 2 st
Skellefteå 2 st
Sveriges Hundungdom centralt 2 st

Freestyletävlingar

Heelwork to musictävlingar

Linköping 3 st
Skarpnäck 1 st
Skövde-Tidaholm 2 st
Umeå 2 st

Linköping 3 st
Skarpnäck 1 st
Skövde-Tidaholm 2 st
Umeå 2 st

Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv.

Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv
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Handlingkommitten
Kommittén har under 2014 bestått av Johanna Backlund (sammankallande), Torbjörn Skaar, Cindy Pettersson, Märta Brandts, Matilda
Sandberg, Rebecca Johansson och Louise Dufwa. Kommittén har haft telefonmöten en gång i månaden under hela året. Från och med
januari 2014 började de nya reglerna gälla, vilket innebär två åldersklasser bestående av ungdomar mellan 10-13 år och en klass för de
som är mellan 14-17 år. Vinnarna i varje åldergrupp möts och dagens bästa junior handler blir tilldelad en biljett för att kunna delta på
landslagsuttagningen. Vi har fått otrolig positiv respons på detta och vi hoppas på tillväxt i sporten.

World Dog Show i Helsingfors

På WDS i Helsingfors hade vi Emma Westman på plats för att representera Sverige. Emma tävlade med en whippet och hon blev uttagen bland de tio främsta. Även Lovisa Wanhatalo och Hanna Andersson fanns på plats för att försöka kvala in till finalen, men de kom
tyvärr inte vidare. Men det är en upplevelse bara att få vara där.

Euro Dog Show i Tjeckien

Linnea Jönsson representerade Sverige vid EM finalen i junior handling genom sin vinst på Ungdoms SM föregående år. Hon tävlade
med sin chihuahua, men de blev inte placerade. Linnea och ”Pikkan” gjorde dock ett utomordentligt jobb.

Landslaget

I år togs landlaget ut på ett nytt sätt. Alla handlers som vunnit en tävling under det gångna året blev inbjudna till en landslagsuttagning
som arrangerades den 13 juli i Tvååker. Dömde gjorde Markus Gisslén, Lisa Mohlin och Rebecca Johansson. Årets landslag i junior
handling kom till slut att bestå av: Nicole Henderson, Hanna Andersson, Sanna Begegård, Amanda Westman samt som reserv Fanny
Jonsson. Ett landlagsläger anordnades helgen den 19-20 september i samarbete med SSRK där Märta Brandts och Rebecca Johansson
coachade ungdomarna.

Nordiska Mästerskapen i junior handling

Den 15 november i Oslo. Årets landslag i junior handling coachades av Johanna Backlund och Märta Brandts. Dagen före tävlingen hade Norge ordnat med både middag och lottning. Dessutom avslöjades vilka raser deltagarna skulle bli tilldelade. Våra svenska
tjejer representerade Sverige med bravur och tog guld i lagtävlingen. I den individuella tävlingen blev Amanda och Nicole uttagna bland
de tio främsta. Det här blev en otrolig dag som vi sent ska glömma.

SM i junior handling

På Stockholm Hundmässa gick årets SM i junior handling
och årets vinnare blev Sara Cansund med en newfoundlandshund. Domare var Madeleine Thorman-Persson.
Utbyteshundar för året var en av Sveriges nationalraser;
hamiltonstövare.

Resultat SM i junior handling
1:a
2:a
3:a
4:a

Sara Cansund
Nicole Henderson
Pernilla Lindström
Natalie Johansson

Crufts

I mars var det dags för Pernilla Lindström att åka till Birmingham i Storbritannien för att representera Sverige på utställningen
Crufts. Det var andra gången Pernilla fick chansen att åka. Den
här gången tävlade hon med en petit basset griffon vendéen, men
blev inte uttagen som finalist.

Handling på Sthlm Hundmässa

På söndagen anordnades handlingtävlingar i vanlig ordning av
Sveriges Hundungdom och Handlingkommittén. Domare var
Sanna Sundberg, handlingdomare. Resultat finns under Stockholm Hundmässa.

Agria Junior Handling Cup

Vår tävlingscup, som vi har i samarbete med Agria Djurförsäkringar, fortsatte även 2014. 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. I år var det välförtjänt
Hanna Andersson som knep den titeln.

Vinnare Agria Junior Handling
Cup
		
SM vinnaren Sara Cansund.
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1:a
2:a
3:a
4:a

Hanna Andersson
Sara Cansund
Amanda Westman
Natalie Johansson

Ungdoms SM 2013
När ansökan kom från Uppsala Hundungdom att de ville arrangera Ungdoms SM blev vi så glada. Det här är ett stort projekt, en
mycket stor tävling och inget man ”svänger ihop” i en handvändning. Uppsala Hundungdom gjorde precis allting rätt och de måste ha
haft en fantastisk stab med funktionärer som alla jobbade mot samma mål – att ordna ett fantastiskt Ungdoms SM för alla hundungdomar i Sverige. Och många blev det som anmälde sig (433 stycken) till U-SM som hölls i Ultuna, strax utanför centrala Uppsala, i fin
miljö med Fyrisån flytande förbi. På fredagen var det veterinärbesiktning och lottning i vissa grenar. Något senare bjöd U-SM funktionärerna på ett uppskattat uppträdande som blev startskottet och invigningen av tävlingshelgen. På kvällen kunde de som ville delta i
lekfulla lagtävlingar (utan hund). På lördagsmorgonen var det så dags för de första tävlingarna i bruks, lydnad och rallylydnad. Senare
var det dags för agilityns tävlande i hoppklass att börja ladda. Mot eftermiddagen – när solen värmde som hetast – var det freestyle och
heelwork to music som publiken kunde njuta av. Uppsala Hundungdom hade inte bara ordnat väldigt fina tävlingar utan det fanns även
frukost, lunch och middag samt fikaservering på området. Boende fanns i form av campingplats för de som behövde. På söndagen var
det individuell tävlan i agility och lydnad och brukslydnaden samt handling. Efter en bra och lagom lång prisutdelning avslutades ett
Ungdoms SM som kom bli ett fint och soligt minne för många, och inte minst fick vi många nya Ungdomsmästare i tre ädla valörer!

Ungdoms SM resultat
Small klass I
1.
2.
3.

Agility

Amanda Bjurström & Dolly Parton, blandras, Västmanland
Annika Eng & Plexus, praszky krysarik, Östra Svealand
Kristin Wikberg Nilsson & Ida, blandras, Gävle-Dala

Medium klass I
1.
2.
3.

Alexandra Nirsjö & Lundecock´s Like a Force, shetland sheepdog, Skåne-Blekinge
Malin Dellsand Lindberg & Guldkvistens Katitzi of King, Irish soft coated wheaten terrier, Övre Norrland
Jeanette Andersson & Maktez Uhnz, pumi, Västra

Large klass I
1.
2.
3.

Magdalena Hägge & Vallmyra Sweet Trixie, australian stock dog/working kelpie, Östergötland
Josefin Vilhelmsson & Agdalavallarnas Lita, border collie, Östra Svealand
Felicia Blomfelt & Ullbitens Lina, border collie, Östra Svealand

Small klass II
1.
2.
3.

Emma Hedsten & Windie, papillon, Skåne-Blekinge
Rebecka Hansson & Dagsljus Tia Maria, kleinspitz, Gävle-Dala
Kajsa Eriksson & Tanspots Jet Streams Jonna-Jet Set, lancashire heeler, Västra

Medium klass II
1.
2.
3.

Viktoria Flaschbinder & Foula´s Bi nice, shetland sheepdog, Östra Svealand
Alice Abrahamsson & Engine Elvira Madigan, mellanpudel, Gävle-Dala
Anna Friberg & Zoë, jack russell terrier, Västmanland

Large klass II
1.
2.
3.

Alva Falinger & Designerline Gemmas Bilbo, labrador retriever, Östra Svealand
Ida Hörnlund & Jengs Amber, border collie, Östra Svealand
Evelina Hillilä & Ina, border collie, Östergötland

Small klass III
1.
2.
3.

Malin Pettersson & Lovis, shetland sheepdog, Östra Svealand
Cili Blomgren & Pm Quality´s Designerof Glorious Girl, shetland sheepdog, Östra Svealand
Oscar Jönsson & GreenPond´s Maja, dvärgschnauzer sv/si, Skåne-Blekinge

Medium klass III
1.
2.
3.

Alice Westerling & Fixie, nova scotia duck tolling retriever, Östra Svealand
Hilma Ljungdahl & Charmer Wins Morning Sun, mellanpudel, Västra
Sofie Eriksson & Bergahoppets Exclusive Exit, mudi, Gävle-Dala

Large klass III
1.
2.
3.

Annelie Bramstång & Troya, blandras, Östra Svealand
Ebba Eriksson & Gnagets Explosiva Lira, australian kelpie, Skåne-Blekinge
Frida Pettersson & Botvidehunden Cola, border collie, Gotland
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Appellklass Spår
1.
2.
3.

Bruks

Amanda Pettersson & Difloyds California, australian shepherd, Östra Svealand
Anna Modig Olsson & Beauty Nights Exited, flatcoated retriever, Gävle-Dala
Maria Kättström & Ruffle´s Sereband, storpudel, Östra Svealand

Högre klass Spår
1.

Jenny Gustafsson & Turbulens Absinthe, tervueren, Västmanland

Klass I
1.
2.
3.

Freestyle

Nathalie Mårtensson & Starbelle Sirius, shetland sheepdog, Östra Svealand
Julia Larsson & Nicci, tysk schäferhund, Småland
Sofie Mårtensson & Ester, flatcoated retriever, Östra Svealand

Klass II
1.
2.
3.

Hanna Eriksson & Emenems U Come To Me, border collie, Östra Svealand
Matilda Lycktman & Eboni, border collie, Östra Svealand
Alvida Andersson & Totte, storpudel, Östra Svealand

Klass III
1.
2.
3.

Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie, Östra Svealand
Lovisa Andersson & My trusted friend Go Odd Molly, border collie, Östra Svealand
Lovisa Andersson & Trolla, blandras, Östra Svealand

Klass 6+
1.

Massor av tassar, Zandra Hamrén & Sabine Åström, Övre Norrland

Klass I
1.
2.
3.

Heelwork to music

Lisabet Lindbäck & Mirra, tysk schäferhund, Övre Norrland
Sabine Åström & Touch of Sunrise of Vervik, golden retriever, Övre Norrland
Nathalie Frisendahl & Sperringgårdens Cherokee, cavalier king Charles spaniel, Östra Svealand

Klass II
1.
2.

Hanna Eriksson & Emenems U Come To Me, border collie, Östra Svealand
Zandra Hamrén & Trustful hot Samba, australian shepherd, Övre Norrland

Klass III
1.
2.

Sabine Åström & Promotion Buell Cyclone, australian kelpie, Övre Norrland
Karin Prytz & Tikka, flatcoated retriever, Västmanland
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Handling

Minior handling
1.
2.
3.

Tindra Bernarhjelm, Värmland-Dalsland
Eulalia Olsén, Östra Svealand
Hvilja Björklund, Västmanland

Junior handling
1.
2.
3.

Nicole Henderson, Västmanland
Amanda Westman, Gävla-Dala
Maja Knutsson, Gävle-Dala

Senior handling
1.
2.
3.

Nathalie Frisendahl, Östra Svealand
Alexandra Nirsjö, Skåne-Blekinge
Anna Modig Olsson, Gävle-Dala

Lydnad

Klass I
1.
2.
3.

Sara Fröser Köhler & Hexenhouse Believeh, tervueren, Östra Svealand
Zandra Hamrén & Östra Greda Money on the Table, australian shepherd,
Övre Norrland
Alba Sand & Cukid´s Joyce, australian shepherd, Östra Svealand

Klass II
1.
2.
3.

Sara Fröser Köhler & Hexen House Bahrzk, tervueren, Östra Svealand
Josefin Engman & Lerkulan Riviga Vera, border collie, Östergötland
Nina Germelin & Asketotts Gibb, border collie, Östra Svealand

Klass III
1.
2.
3.

Bästa distrikt på
U-SM tillika bästa
Agilitydistrikt blev
Östra Svealand

Amanda Thelander & Emenems Oui Ma´belle, border collie, Skåne-Blekinge
Ida Ljunggren & Jim, border collie, Östra Svealand
Hanna Rösth & Blue Petipa´s Asseb Albatross, collie korthårig, Gävle-Dala

Klass elit
1.
2.
3.

Vanessa Henriksson & TheLook Successful Flame, border collie, Östra Svealand
Louise Jonsson & Snipe, border collie, Värmland-Dalsland
Mikaela Danielsson & Vanpelts Nelly, border collie, Östra Svealand

Rallylydnad

Nybörjarklass
Amanda Niklasson & Lea, blandras, Skåne-Blekinge
1.
2.
3.

Frida Johansson & Emenems Naiko, border collie, Småland
Sara Ahlér & Pilsner, bearded collie, Skåne-Blekinge

Fortsättningsklass
1.
2.
3.

Frida Vigren & Firmanz Sexy Lemon Slam, border terrier, Gävle-Dala
Maria Tomter Andersson & Hot Spices Olympus, welsh springer spaniel, Västra
Jonna Smedberg & Nodstagårdens Let Me Love You, shetland sheepdog, Östra Svealand

Avancerad klass
1.
2.
3.

Linnea Kalliomäki & Vips, kooikerhondje, Östra Svealand
Nathalie Swahn & Chowhills Rulle, pomeranian, Gävle-Dala
Zandra Elmner & Svea, blandras, Småland

Mästarklass
1.
2.
3.

Beatrice Granlund & Don Dido´s Morrmaskin, briard, Västmanland
Jessica Nilsson & Inkus Sweet Elendil, storpudel, Mellannorrland
Alexandra Nirsjö & Svartpepparns BamBam, schnauzer p/s, Skåne-Blekinge
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2014 var det jubileumsår för Svenska Kennelklubben, man firade 125 år. Det blev en rejäl hundfest på Stockholm Hundmässa, det var prinsesstårtor och gott humör i dagarna två. I en av de största hallarna var det aktiva hundsporter som visades upp
blandat med ras- och specialklubbsmontrar och uppvisningar. I denna sjudande aktivitetshall bjöd vi på rallylydnadstävlingar, handlingtävlingar och freestyletävlingar. Mer om dessa tävlingar på annan plats. Under söndagens Agria Freestyle Cup final bjöd vi också in till
lagtävlingar i freestyle, i den klass som benämns som 6+. Här hade vi inga åldersgränser alls. Det blev sju anmälda lag som bjöd publik
och domare på fina program. Vann gjorde laget Team Heart of Gold med Sofia Angleby i spetsen.
Förutom många tävlingar hade vi även vår monter i samma hall där tävlingarna hölls. Även i år var flera aktiva klubbar och medlemmar
från Sveriges Hundungdom tillsammans med Studiefrämjandet med i en flashmob som uppmärksammade Musikhjälpens insamling.
Det blev en fin och stämningsfylld upplevelse i stora finalringen på söndagskvällen.

Handlingtävlingar

Funktionärsutbildning rallylydnad

Det var, liksom tidigare år, handlingtävlingar för alla våra medlemmar som är mellan 6 till 25 år under söndagen.

För att kunna vara tävlingssekreterare på de officiella rallylydnadstävlingarna på Stockholm Hundmässa gick Meta Lönnberg,
kansliet, en utbildning till rallylydnadsskrivare och rallylydnadssekreterare den 30 november hos Uppsala Hundungdom.

Resultat handling den 14 december

Officiella rallytävlingar

Minior handling 6-9 år
1:a Neo Magnil

I samband med Stockholm Hundmässa så ansökte Ungdomsrådet om att få arrangera officiella rallylydnadstävlingar i avancerad
klass och i mästarklass.
Glädjande nog blev det rekordmånga anmälningar till mästarklasserna med 62 anmälda mot som mest någonsin tidigare 48!
Mästarklassen fick på grund av detta, delas i två grupper och fler
domare fick kallas in för att slippa lotta bort tävlande.
Det är roligt att rallyn lockar så stor variation av deltagande
hundar, vad sägs om 44 olika raser på lördagen och hela 51 på
söndagen. De minsta var en dvärgtax och en chihuahua med 19
cm i mankhöjd och de största var en grand danois och en afghan
med över 70 i mankhöjd.
Vi fick två hopphinder skänkta av Agilityshop som vi kunde
lotta ut bland de tävlande, väldigt uppskattat. Det blev långa och
intensiva dagar men allt flöt på fint och tidsschemat hölls nästan
på minuten som det var planerat. Ett stort tack till domare och
fantastiska funktionärer, utan er går det inte att genomföra ett
sådant här arrangemang!

Junior handling 10-13 år
1:a Sina Frankensjö
Junior handling 14-17 år
1:a Nicole Henderson
Senior handling 18-25 år
1:a Patricia Eriksson

Marikarlos Vänner

Handlingkommitténs
Johanna Backlund
utsågs till Marikarlos
stipendiat.
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I stora finalringen på Stockholm Hundmässa har det nu blivit
tradition att Marikarlos Vänner delar ut sitt stipendium. Det ska
gå till någon hundungdom som arbetar aktivt för att andra ung
domar ska få chans att förkovra sig i sitt hundintresse. Det är vårt
Ungdomsråd och Handlingkommittén som tar fram förslag på
stipendiater som får stipendiet på 3000 kronor. Årets stipendiat,
Johanna Backlund, är en målmedveten tjej med glimten i ögat,
som har gjort otroligt mycket för hundungdomar. Johanna har
själv tävlat i sporten Juniorhandling med framgång. 2007
valdes hon in i Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd och satt
med i ett flertal år. I Ungdomsrådet har Johanna inte bara varit
vice ordförande, utan hon har också kämpat för junior handlingssportens utveckling och våra hundungdomar. Johanna är sedan
många år tillbaka med i Handlingkommittén och har också varit
sammankallande för kommittén i ett flertal år. Hon har även varit
med vid senaste regelförändringen i Juniorhandling. Genom sitt
stora engagemang för ungdomar har Johanna genomfört läger,
domarutbildningar och även dömt handlingtävlingar. Förutom
detta har Johanna varit landslagscoach i tre år vilket resulterat i att
Sverige vunnit både guld- och bronsmedaljer.

Agria Freestyle Cup - finalen

Vår tävlingscup, i samarbete med Agria Djurförsäkringar, körde
på som vanligt under året. Intresset hos de som vill kvala på uttagningstävlingarna verkar vara stort, men dessvärre känns det
inte som intresset för att anordna uttagningstävlingar ökar särskilt
mycket. Att få chansen att tävla i stora finalringen på Stockholm
Hundmässa är vinsten för de tre bästa i varje svårighetsklass
som lyckas kvala. Men OM vi får plats och tid i finalringen, det
bestäms ganska sent av SKK, vilket gör att det varje år blir en
viss stress över hur och var finalen ska kunna gå. Men glädjande
så fick vi söndagen och hela förmiddagen till vårt förfogande
på Stockholm Hundmässas främsta ”scen”. Det var 23 kvalade
ekipage och av dem var det till slut 18 stycken som kom till start:
9 i klass I och 5 i klass II samt 4 stycken i klass III. Som eminenta
domare var det två tidigare framgångsrika hundungdomar, tillika
AFC-tävlande, som dömde; Linnéa Vejde och Janna Nordin. Som
speaker hade vi återigen lyckats få Moa Källström, som på sitt
trevliga sätt kunde lotsa den stundtals stora publiken i freestyletävlande. Vår ordförande Malin Broman skötte snabbt och säkert
resultatrapporteringen och Helena Falk rattade spakarna som
pålitlig DJ, tävlingsledare var Lotta Treiberg.

Agria Freestyle Cup uttagningar
8 klubbar arrangerade kvaltävlingar:
Stockholm Södra Brukshundklubb
Skarpnäcks Hundungdom
Holmsunds Brukshundklubb
Umeå Brukshundklubb (2 tävlingar)
Linköpings Hundungdom (2 tävlingar)
Oxie Brukshundklubb

Jonna Smedberg och hennes border collie
Zoya vann SM i freestyle på lördagen
och på söndagen slog de till igen och vann
klass III i Agria Freestyle Cup.

Freestyle klass I

Agria Freestyle Cup resultat

Klass I
1.
Emelie Fogelqvist med Fon Roja´s Sangria, australian shepherd, Norrköpings Hundungdom
2.
Julia Mayer Stenberg med Skymningsskallets Jumping Jack Flash, shetland sheepdog, Uppsala
Hundungdom
3.
Sofia Wickman Mörk med Clirkans Lisa Simpsons, mellan pudel, Skarpnäcks Hundungdom
Klass II
1.
Moa Waern med Kolbäckens Absoluta Astra, golden retriever, Köpings Hundungdom
2.
Mimmi Larsdotter med Lakkebos Azzor, laekenois, Tyresö Hundungdom
3.
Julia Larsson med Nicci, blandras, Växjö Hundungdom
Klass III
1.
Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya, border collie, Mälarö Hundungdom
2.
Lovisa Andersson med My Trusted Friend Go Odd Molly, Roslagens Hundungdom
3.
Sabine Åström med Promotion Buell Cyclone, australian kelpie, Umeå Hundungdom
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Ekonomi
Med anledning av det stora minusresultat som redovisades för 2013 blev 2014 ett år som har präglats av besparingar. Vi har varit måna
om att hålla nere kostnaderna och försökt hitta lösningar som är bra men ändå billiga, t ex mötesplats, lokaler och boende för URmöten, Representantskapsmöten och andra sammankomster. Kansliets kostnader har setts över och vi har lyckats göra besparingar
även här. Ekonomiassistenttjänsten, som tidigare var på 100%, är sedan 2014-04-14 en tjänst på 65% vilket bidrar till lägre personalkostnader.
Medlemsintäkterna för 2014 minskade något jämfört med 2013. Tyvärr fortsätter fler klubbar lägga ner sin verksamhet än vad vi får
nya/återaktiverade klubbar. Trots att vi även 2014 redovisar ett minusresultat är det glädjande att vi redovisar ett betydligt lägre minusresultat än de budgeterade -345.000 kr, detta visar att vi är på rätt väg när det gäller vår ekonomi. Mer information finns i resultat- och
balansräkningen i slutet av Verksamhetsberättelsen.

Medlemsutveckling
Så här ser de senaste årens medlems- och klubbutveckling ut:
År
Antal medlemmar
Antal aktiva klubbar
2010		
7797			
62
2011		
7869			
59
2012		
8004			
60
2013		
7938			
59
2014		
7639			
60

Tio i Topp - klubbar med flest medlemmar
							
					
2014 2013
Göteborgs Hundungdom		
646
751
Stockholms Hundungdom		
435
432
Köpings Hundungdom		
338
389
Uppsala Hundungdom			
280
252
Linköpings Hundungdom		
260
259
Gävle Hundungdom			
258
262
Skövde-Tidaholms Hundungdom
251
276
Hässleholms Hundungdom		
233
265
Umeå Hundungdom			
226
254
Lund Hundungdom			
225
217

Nya samarbetsavtal och förändringar

Vi skrev ett nytt samarbetsavtal med ytterligare en av Kennelklubbens nya verksamhetsklubbar:
Svenska Hundfeestyleklubben.
Under 2014 var det ett par specialklubbar som förändrade sin
medlemsadministration. Detta innebar att vi skrev om avtalet med
Svenska schnauzer Pinscherklubben till fyra separata avtal med
deras rasklubbar: Dvärgpinscherklubben, Dvärgschnauzerringen, Schnauzerringen och Pinschersektionen.

Shetland Sheepdogklubben är tyvärr en av de Specialklubbar som valt
att inte ”uppgradera” samarbetsavtalet - så att det gäller tom 25 år

Specialklubbar med flest
ungdomsmedlemmar
Specialklubb			

2014 2013

Svenska Brukshundklubben		
5054
Svenska Spaniel & Retrieverklubben		
291
Svenska Agilityklubben			
85
Svenska Shetland Sheepdogklubben*
79
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben		
79
Svenska Pudelklubben		
72
Specialklubben för Cavalier K Charles Spaniel 70
Svenska Terrierklubben*		
53
Svenska Lapphundklubben			
36
Svenska Vinthundklubben		
34

5193
326
114
99
75
80
69
32
34

* = Specialklubbar där Ungdomsmedlemskapet gäller upp t.o.m. 18 år

Dvär gsch

nauzer
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Distrikt och klubbar 2014

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, Älvsbyn
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, Gävle, Nedansiljan, Västerdalarna
Vilande klubbar: Bollnäs, 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 (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Burlöv, Hässleholm, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Malmö, Oxie, Rönne, Sölvesborg, Tollarp,
		
Ängelholm
Vilande klubbar: Göinge-Broby, Eslöv, Höganäs, 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
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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. 40 klubbar av 60 klubbar har besvarat enkäten, och det är dessa:

Avesta
Boden
Fagersta
Gotland
Grums
Gällivare
Gävle
Göteborg
Halmstad
Hässleholm

Karlshamn
Kil
Klinteorten
Köping
Lidingö
Linköping
Lomma
Luleå
Lund
Nacka

Samarbete inom Hundungdomsklubben

Nedansiljan
Njudung
Norrköping
Norsjö
Oxie
Piteå
Rönne
Skarpnäck
Skellefteå
Skövde-Tidaholm

Stenungsund
Stockholm
Sölvesborg
Tollarp
Tyresö
Uppsala
Västerdalarna
Åbyn-Byske
Ängelholm
Österåker

29 klubbar har besvarat frågan om hur arbetet inom styrelsen
fungerar med att det fungerar bra. Nio klubbar har besvarat frågan med Nej och skälen till att inte arbetet fungerar beror oftast
på att engagemanget är för lågt hos styrelsefunktionärerna. Andra
problem har varit konflikter i klubben/styrelsen och några klubbar har haft folk som flyttat från orten.

Ensam är ju aldrig stark, men väldigt få av våra klubbar har kontakt med andra klubbar. Det gäller både andra Hundungdomsklubbar som läns-, special-, ras- och brukshundklubbar. Endast
nio klubbar säger sig ha kontakt med någon annan Hundungdomsklubb.

Nästa fråga gäller om klubben fungerar bra när det gäller verksamhet och funktionärer. Det tycker 25 klubbar, medan framför
allt de som har problem i styrelsen svarat Nej på frågan. Skälen
till att man upplever situationen som problematisk beror även här
på för lågt engagemang och att få nya medlemmar aktiva. Någon
klubb har tillfälligtvis (får vi hoppas) inte haft någon klubbstuga/
mark som samlingspunkt under året, vilket förstås påverkar hela
klubbens arbete.

Styrelseutbildning är något som vi under flera år – i samarbete
med Studiefrämjandet – har försökt anordna för att stödja
klubbfunktionärerna. På frågan om någon i sittande styrelse har
genomgått någon typ av sådan utbildning är det 19 som svarat Ja.
Vår följdfråga var om det fanns något behov av en sådan utbildning och det gör 13 klubbar.

Styrelseutbildning

Samarbete med Brukshundklubben

31 klubbar har någon form av samarbete med sin lokala BK. 7
klubbar har svarat Nej och orsaken till detta skiftar. En del klubbar ligger inte på samma plats som Brukshundklubben, andra
har ingen tradition som gäller samarbete och ytterligare någon
upplever att Brukshundklubben inte vill ha något samarbete. Vi
frågar också hur de klubbar som samarbetar gör detta och främst
är det samarbete när det gäller kurser och utbildningar samt tävlingar det gäller. Åtta klubbar har även representanter i varandras
styrelser. 33 klubbar delar lokal och marker och då sker det oftast
samarbete helt naturligt. Men några har gemensamma träningar
och byter instruktörer med varandra och andra delar på agilityhinder.
Tre klubbar upplever problem när det gäller samarbetet med
Brukshundklubben.

Samarbete med Svenska
Kennelklubben

Här borde det vara betydligt fler klubbar - än de fyra som svarat
Ja - som tar chansen att samarbeta med SKK:s läns-, special- eller
rasklubbar
De fyra klubbar som svarat att de har någon form av samarbete
skriver att det rör sig om detta: En klubb delar lokaler med en
lokal Kennelklubb. En annan klubb lånar ut sina lokaler och marker till en länsklubb och rasklubbar.

Samarbete med Studiefrämjandet

33 klubbar har någon form av samarbete, vilket är en liten
men fin ökning från 2013. De fem klubbar som inte har något
samarbete alls är dessa; Gotland, Tyresö (som gärna vill ha det),
Halmstad, Sölvesborg och Tollarp.
För de som har ett samarbete kan det vara på många olika sätt.
•
Rapporterar alla våra aktiviteter – 23 klubbar
•
Vi har våra kurser/träffar som studiecirklar – 22 klubbar
•
Vi får hjälp med utskick mm – 10 klubbar
•
Vi söker bidrag – 13 klubbar
•
Vi går på Sfr kurser/utbildningar – 24 klubbar
•
Vi samarbetar när det gäller PR/information – 11 st
•
Vi får låna deras lokaler – 8 klubbar
•
Vi deltar på varandras årsmöten mm – 4 klubbar
•
Vi får bidrag för kurslitteratur – 6 klubbar
På frågan om klubbarna vet hur man ordnar studiecirklar har 31 klubbar svarat Ja.
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Hur våra klubbar bor

26 klubbar delar lokaler med Brukshundklubben. Medan 12 klubbar har ordnat sina lokaler på annat sätt:
Gotland, Oxie, Klinteorten, Hässleholm, Gävle, Linköping,
Skarpnäck, Karlshamn, Köping, Piteå, Fagersta och Rönne. Fyra
klubbar delar lokaler med andra klubbar eller föreningar:
Gotland – Med Alva IK
Norsjö – Med Norsjöidrotten, då får vi hjälp att ta oss till klubbstugan.
Norrköping – Med kommunens hunddagis, vi hyr lokalen tillsammans med BK.
Fagersta – Med Fagersta lokala Kennelklubb

Träningsmarker och appellplaner

Hundsport i alla former behöver planer och marker för att kunna
utövas. På frågan om klubbarna har tillgång till detta är det glädjande svaret att alla 40 klubbar har svarat Ja.

Egen agilitybana?

21 klubbar säger att de äger sin egen agilitybana. Andelen klubbar
som skriver att de äger sin bana sjunker för varje år.
På frågan om de som svarat Nej ändå har tillgång till agilitybana
är det hundra procent som har det. Här följer listan över de 17
klubbar som svarat att de inte äger någon egen bana men att de
har tillgång till en: Kil, Nedansiljans, Oxie, Stockholm, Österåker,
Grums, Lomma, Uppsala, Halmstad, Luleå, Åbyn-Byske, Österåker, Lidingö, Skövde-Tidaholm, Piteå och Fagersta.

Hyra för lokaler och/eller marker

21 klubbar skriver att de betalar någon form av hyra för sina
lokaler/marker. Hur mycket man betalar varierar mellan 1 000
kronor till 20 000 kronor per år.

Ledare och instruktörer
37 klubbar har svarat Ja på frågan om de har ledare/instruktörer.
Nedan följer vilken typ av instruktörer/ledare man har, samt hur
många:
Agilityinstruktörer, har 30 klubbar
1 – Nedansiljan, Oxie, Stockholm, Grums, Avesta, Halmstad, 		
Sölvesborg, Lidingö, Göteborg, Tollarp
2 – Gotland, Ängelholm, Gällivare, Boden, Nacka, Lund och 		
Västerdalarna
3 – Tyresö, Österåker, Piteå och Norrköping
4 – Gävle och Köping
5 – Klinteorten och Karlshamn
6 – Skarpnäck
8 – Hässleholm och Linköping
9 – Rönne
Fagersta har svarat Ja, men inte angett antal instruktörer.
SBK-/Ungdomsinstruktörer, har 19 klubbar
1 – Ängelholm, Nedansiljan, Gällivare, Boden och Köping
2 – Stockholm, Norsjö, Grums, Åbyn-Byske, Skellefteå och
Norrköping
3 – Oxie, Skarpnäck, Karlshamn och Lund
4 – Rönne
5 – Piteå
7 – Klinteorten
Fagersta har svarat Ja, men inte angett antal instruktörer.

Ungdomshandledare, har 5 klubbar
3 – Skellefteå och Lidingö
6 – Nacka
10 – Lund
12 – Skarpnäck
Klubbledare, har 3 klubbar
2 – Luleå
5 – Nacka
9 – Skarpnäck
Ledare utan formell utbildning, har 26 klubbar
1 – Tollarp, Köping, Nacka och Halmstad
2 – Gotland, Nedansiljan, Oxie, Klinteortens och Norsjö
3 – Gällivare, Sölvesborg, Lidingö, Västerdalarna och Lund
4 – Luleå, Åbyn-Byske, Skarpnäck och Skellefteå
5 – Ängelholm, Tyresö, Stockholm och Karlshamn
6 – Uppsala
8 – Göteborg
9 – Stenungsund
10 - Lomma och Hässleholm

Rallylydnadsinstruktörer, har 11 klubbar
1 – Ängelholm, Österåker, Hässleholm, Gävle, Uppsala,
Österåker, Skarpnäck och Göteborg
2 – Rönne och Skellefteå
3 – Linköping
Freestyleinstruktörer, har 10 klubbar
1 – Hässleholm, Boden, Halmstad och Norrköping
2 – Uppsala och Skövde-Tidaholm
3 – Tyresö
5 – Linköping
6 – Skarpnäck
Fagersta som svarat Ja, men inte har angett antal.

Handlinginstruktörer, har 1 klubb
1 – Nedansiljan
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På frågan om klubbarna upplever att de
har brist på instruktörer/ledare är det
29 stycken som anser det. Många
önskar sig fler agilityinstruktörer, men
också instruktörer i freestyle och rallylydnad kommer högt upp på listan.

Klubbarnas aktiviteter som kurser och träffar

Utan engagerade ledare och instruktörer blir det inte mycket aktivitet på våra klubbar. Det finns ett mönster mellan de klubbar som har
många olika ledare och hur mycket aktiviteter som man erbjuder på lokalklubben. De 7 klubbar som inte haft någon kursverksamhet
är Gotland, Kil, Stenungsund, Grums, Boden, Piteå och Fagersta. De flesta av dessa har istället haft träningsträffar (detta gäller inte
Grums och Kil). Men nästan alla klubbar har i alla fall haft kurser under året, 31 klubbar av de 38 som besvarat enkäten. Vad medlemmarna har kunnat gå för kurser följer här:

Agility

2 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Oxie, Tyresö, Österåker, Klinteorten, Hässleholm, Lomma, Gävle, Linköping, Avesta,
Sölvesborg, Österåker, Skarpnäck, Lidingö, Karlshamn, Lund, Köping, Rönne, Tollarp, Norrköping och Västerdalarna

Aktiveringskurs/prova-på

21 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Oxie, Tyresö, Norsjö, Stockholm, Österåker, Hässleholm, Lomma, Uppsala, Luleå, Åbyn-Byske,
Österåker, Skarpnäck, Lidingö, Karlshamn, Nacka, Lund, Köping, Rönne och Norrköping

Allmän- och vardagslydnadskurs

13 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Oxie, Norsjö, Hässleholm, Lomma, Sölvesborg, Åbyn-Byske, Skarpnäck, Karlshamn, Lund,
Köping och Rönne

Bruks – kurs i spår, rapport och/eller sök
3 klubbar – Nedansiljan, Uppsala och Skarpnäck

Flyballkurs

Har inte någon klubb haft.

Freestylekurs

9 klubbar – Nedansiljan, Österåker, Hässleholm, Uppsala, Halmstad, Österåker, Skarpnäck, Skövde-Tidaholm och Norrköping

Heelwork to music kurs

2 klubbar – Skarpnäck och Norrköping

Handlingkurs

2 klubbar – Nedansiljan och Gällivare

Juniorkurs

1 klubb – Lund

Klubbledarutbildning
1 klubb – Österåker

Lydnadskurs

8 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Gällivare, Uppsala, Åbyn-Byske, Skarpnäck, Lund och Köping

Rallylydnadskurs

14 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Tyresö, Gällivare, Hässleholm, Lomma, Gävle, Linköping, Uppsala, Skarpnäck, Karlshamn,
Göteborg, Skellefteå och Rönne

Valp- och/eller unghundskurs

11 klubbar – Ängelholm, Nedansiljan, Norsjö, Österåker, Klinteorten, Lomma, Åbyn-Byske, Skarpnäck, Karlshamn, Köping och 		
Rönne

Viltspår

1 klubbar – Göteborg
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Träningsträffar
De flesta klubbar som har haft kurser anordnar också träningsträffar. 2014 är
det 31 stycken som har svarat att de har gjort det.
Men man kan förstås göra många andra saker än att träna och kursa:
Läger – 9 klubbar
Fördrag/föreläsningar – 6 klubbar
Studiebesök – 3 klubbar
Promenader – 18 klubbar
Hundens Dag – 5 klubbar
Trivsel- och pysseltillfällen – 17 klubbar
Grillkvällar – 12 klubbar
Filmkvällar – 12 klubbar
Prova på – 14 klubbar
Städdagar – 15 klubbar
Fester – 9 klubbar

Dessutom har några klubbar gjort det här:

Oxie – Öppet hus
Norsjö – Sports Day för barn i årskurs 3-6 samt träff med nysvenskar om hur man ska bete sig när man möter hundar, samt dessutom
en liten uppvisning.
Stenungsund – skriver lakoniskt ”Det vi hittar på blir ofta inställt då inga kommer”.
Nacka – Utflykt till Stockholm Hundmässa
Lund – Instruktörspeppning
Rönne – Klubbtävlingar, fri träning varje torsdag som träning i ridhus.

Tävlingar

Att ha tävlingar är i och för sig inget självändamål. Men att samla sina medlemmar till en tävling, liten eller större, är något som dels
drar intresserade till klubben för att man gillar att tävla. Dels är det en bra grej för att under en tävling kan precis alla göra någonting
som funktionärer.
Inofficiella tävlingar, t ex Klubbmästerskap
Inofficiella tävlingar har 22 klubbar haft. Agility är den populäraste grenen att arrangera, det har 22 klubbar gjort. På delad andra plats
kommer lydnad och rallylydnad med 8 klubbar. Freestyle har 3 klubbar haft och 2 klubbar har anordnat heelwork to music och lika
många har haft handling som gren.
Officiella tävlingar
18 klubbar har arrangerat officiella tävlingar (där resultatet stambokförs). OBS! Dessa uppgifter är de som klubbarna själv har
lämnat. Även här är agility ohotad som etta bland grenar:
Officiella agilitytävlingar 11 klubbar
Linköping – 4 stycken
Karlshamn – 3 stycken
Piteå – 2 stycken
Gällivare – 2 stycken
Klinteorten – 2 stycken
Hässleholm – 2 stycken
Avesta – 2 stycken
Åbyn-Byske – 1 tävling
Köping – 1 tävling
Rönne – 1 tävling
Västerdalarna – 1 tävling

Officiella lydnadsprov 6 klubbar
Officiell freestyle 3 klubbar
Norsjö – 3 tävling
Linköping – 2 tävlingar
Luleå – 2 tävling
Skövde-Tidaholm – 2 tävlingar
Sölvesborg – 2 tävling
Skarpnäck – 1 tävling
Stockholm – 1 tävling
Åbyn-Byske – 1 tävling
Officiell heelwork to music 2 klubbar
Skarpnäck – 1 tävling
Linköping – 2 tävlingar
Skarpnäck – 1 tävling

Vilka skäl har de klubbar som
inte har arrangerat några
tävlingar alls? Kunskap och
brist på funktionärer är orsaken som klubbarna anger.

Officiell rallylydnad 3 klubbar
Linköping – 2 tävlingar
Rönne – 2 tävlingar
Skellefteå – 1 tävling
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Ekonomi

Våra klubbar må lida brist på engagemang, intresse och en hel del annat men pengar är inga problem hos en överväldigande majoritet.
Bara en klubb säger sig ha problem som de önskar hjälp med, men har inte utvecklat på vilket sätt eller med vad.
Lokalt aktivitetsstöd
Ett sätt att få in pengar och dessutom visa staten att vi finns och gör saker är för klubbarna att ansöka om Lokalt Aktivitetsstöd. 22
klubbar har svarat Ja på frågan om de ansökt om det här bidraget. För de 16 klubbar som svarat att de inte har ansökt om LOK-stöd
har angett alltifrån att de inte uppfyller ålderskraven till att man inte vet hur man gör.
Det finns även andra sätt att dra in pengar i form av olika bidrag:
Studiefrämjandet – 17 klubbar
Kommunen – 18 klubbar
Hundungdoms distriktet (Östra Svealand) – 2 klubbar
Sponsring – Västerdalarna

Pr, medlemsvärvning och medlemsvård
Uppvisningar
Första frågan är om klubben har haft någon uppvisning i en eller
flera hundsporter. Det har många klubbar haft, 23 stycken:
Nationaldagsfirande – Köping
Luciafirande – Rönne
TV-program – Lund
Hundgymnasium – Norrköping, Oxie
Studiefrämjandet – Norrköping
Prova på dag – Gotland
Zoo affär – Ängelholm, Oxie, Österåker, Åbyn-Byske,
Skövde-Tidaholm
Hundutställning – Nedansiljan, Stockholm, Göteborg
Hundens Dag – Nedansiljan, Österåker, Boden, Åbyn-Byske
Sports Day – Norsjö
Invandrardagen – Norsjö
Kanalens Dag – Österåker
Badets Dag – Avesta
Kulturama karneval – Uppsala
Flashmob, hundsportens insamling – Uppsala
Fotbollsläger – Halmstad
Öppet hus – Luleå
1 maj – Sölvesborg
Gårdsdag – Lidingö
Hästtävlingar – Göteborg, Karlshamn
Hembygdsförening – Karlshamn
Kommunens aktivitets dag – Nacka

Pr- material
Vad har klubbarna för kanaler och material för att locka nya medlemmar och för att synas för allmänheten? Här kommer svaret:
Hemsida – 36 klubbar
Facebook sida – 35 klubbar
Kläder – 26 klubbar
Broschyrer – 13 klubbar
Dekaler – 7 klubbar
Hur klubbarna försöker få nya medlemmar
29 klubbar - Genom redan aktiva medlemmar
29 klubbar – Genom hemsidan
27 klubbar – Roliga aktiviteter
21 klubbar – Attraktivt kursutbud
15 klubbar – Annonser
14 klubbar – Genom uppvisningar
11 klubbar – Lappar på skolor och/eller affärer
12 klubbar – Genom Brukshundklubben
10 klubbar – På hundtävlingar
10 klubbar – Gratis prova på aktiviteter
8 klubbar – Öppet Hus
3 klubbar – Besök på skolor
3 klubbar har även haft andra sätt: En mycket bra träningsgrupp
som skapar intresse. Träningskvällar. En öppen medlemsdag.
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Medlemsvård

Hur klubbarna försöker få nya och ”gamla” medlemmar att känna sig välkomna och delaktiga i klubben. Här kommer många fina tips!

• Träningstillfällen 1 gång/vecka, Pr gör vi genom Facebook och hemsida (Gotland, Gävle)
• Medlemmar får föreslå aktiviteter (Ängelholm)
• Bjuder in ofta och skickar även medlemsbrev regelbundet (Oxie)
• Genom brett kursutbud, medlemsmöten och så jobbar vi aktivt med att få alla att känna sig delaktiga (Norsjö)
• Vi försöker ha ett attraktivt kursutbud, men trots det har vi tappat en del aktiva medlemmar då vårt kursutbud
varit lite sämre pga instruktörsbrist (Gällivare)
• Genom aktiv träningsgrupp och tävlingar. Då behövs alla, det blir tydligt i dessa verksamheter att alla
verkligen behövs (Klinteorten)
• Grillning i samband med fixar dagar och ett öppet och välkomnande klimat (Hässleholm)
• Sprida info om vad som är på gång och sedan aktivt bjuda in medlemmar (Lomma)
• Vi har utbildat flera instruktörer och när vi får nya lokaler ser vi fram emot många aktiviteter (Linköping)
• Träningsträffar och pysselkvällar, där vi försöker få stor gemenskap där alla är välkomna oavsett kunskaper
(Halmstad)
• Uppmärksamma medlemmar och fråga dem personligen om de vill vara med på något (Uppsala)
• Vi har skickat ut en enkät där medlemmar fått uttrycka önskemål (Luleå)
• Inofficiella tävlingar (Sölvesborg)
• Försöker komma ihåg att fråga nya medlemmar om de kan hjälpa till, även med någon enkel syssla (ÅbynByske)
• Vi tillfrågar tidigt medlemmar om de vill bli ledare. Sen håller vi Klubbledarkurser. Vi har nya aktiviteter och
en del aktiviteter även utan hund
(Skarpnäck)
• Vi arbetar aktivt för att få gemenskap mellan ledare och deltagare på våra kurser och läger. Man ska känna sig
inkluderad oavsett kunskapsnivå.
På våra kurser kör vi aktivt teamwork där man får jobba två och två (Lidingö)
• Försökt mejla och via Facebook, men tyvärr liten respons (Skövde-Tidaholm)
• Vi har klubbtävlingar och filmkvällar mm. Vi använder många av våra medlemmar på våra tävlingar
(Karlshamn)
• Försöker få dem med på våra aktiviteter. Visar att de är behövda och uppskattade och detta har vi jobbat
mycket med under hela året (Göteborg)
• Vi varierar vår verksamhet och aktiviteter och försöker lyssna på önskemål och idéer (Skellefteå)
• Kommittéarbete och peppningsdagar. Gemensamma aktiviteter där man får träffa andra medlemmar som går
andra kurser, t ex julfest och läger
(Lund)
• Träningsaktiviteter och alla andra aktiviteter (Piteå, Norrköping)
• Skickar medlemsbrev, vi har årsmöten, medlemsmöten och klubbtävlingar samt kurser. Men även städdagar
och grillning (Rönne)
• Läger, promenader och kurser där alla är välkomna och tas med i gemenskapen (Tollarp)
• Info om vad som händer och att de som kommer känner delaktighet och välkomnande (Västerdalarna)
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