Verksamhetsberättelse

2015

Förord

I skrivande stund är jag direkt hemkommen från mitt femte styrelsemöte
med Ungdomsrådet som ordförande. Det är i slutet på april och vädret har
varit såhär typiskt aprilaktigt som det bara kan vara i april. Hagel, regn, snö
och strålande sol mötte mig på bilfärden hem till Uppsala. När ni läser det
här har det gått fem månader till och det är slutet på september eller kanske
läser ni det någon månad innan, som en del i förberedelserna inför Representantskapsmötet. När jag skulle skriva detta förord fick jag tipset att kika
på förra årets förord, skrivet av min föregångare Malin Broman. Jag läste
igenom det och log men kände samtidigt att jag inte riktigt skulle kunna
göra det på samma sätt som Malin gjort och det framförallt av en anledning:
jag valdes till ordförande i september och innan dess kan jag ärligt säga att
jag kanske inte var den mest aktiva ledamoten.
Så hur skulle jag summera året 2015 för Sveriges Hundungdom? På många
plan var det ett tumultartat år. Vår ekonomiassistent Ann gick på tjänstledigt
för att utbilda sig, vilket gjorde att vi blev i behov av en vikarie. Där hade vi
turen att hitta Sara som kunde hoppa in. Under året tillkännagav även vår
förbundssekreterare Jane att hon önskade gå i pension vid årsskiftet vilket
gjorde att vi inledde sökandet efter vår nästa förbundssekreterare med intervjuer och allt som hör därtill.
På personalplanet var det med andra ord ett ganska tumultartat år med förändringar i personalstyrkan. På Ungdomsrådets möte i april
diskuterades vilka som planerade att sitta kvar i Ungdomsrådet, och då fick vi veta att åtta av elva planerade att avgå. Det innebar att
det skulle bli en helt ny styrelse i september, vilket under sommaren präglade oss med en del osäkerhet. Efter Representantskapet stod
det klart att det nya Ungdomsrådet var minst lika grymt som det som avgick, och vi tog snabbt gemensamma tag kring våra hjärtefrågor.
2015 har i övrigt varit ett riktigt härligt år för Sveriges Hundungdom! Framförallt vill jag, både som medlem i Ungdomsrådet vid tiden
och som 25 åring, skicka ett stort tack till Göteborgs Hundungdom för arrangerandet av Ungdoms SM! Som arrangör året innan vet
jag vilket otroligt jobb som ligger bakom det och jag kan inte nog uttrycka hur glad jag är över att ha fått starta ett Ungdoms SM i mitt
liv. Jag vill också skicka en eloge till den grupp som drev igenom Rikslägret 2015. Rikslägret är en sådan otroligt viktig del av vår organisation, en chans för nya hundungdomar att hitta vänner för livet och utvecklas i sitt hunderi!
Om fem månader vet vi vem valberedningen har lagt fram som förslag till ny ordförande för Sveriges Hundungdom. I skrivande stund
har jag bara anmält mitt intresse för att sitta kvar, mer än så vet jag inte. 2010 köpte jag min första hund. 2012 var mitt första år som
ledamot i Uppsala Hundungdom. 2013 blev jag sekreterare, 2014 gick jag med i Ungdomsrådet och 2015 blev jag ordförande där. Jag
älskar att läsa de historierna om ni som varit medlem i hundungdom i hela era liv och arbetat för organisationen, men jag måste få säga
att jag är oerhört stolt över att ha fått göra den raket karriär inom hundungdom som jag har fått. Jag är oerhört stolt över att ha fått
förtroendet att vara ordförande för denna organisation, och jag hoppas att jag kommer sitta här om ett år och skriva ett förord till 2016
där jag kan se tillbaka på det vi arbetade fram med stolthet.
							

Elisabeth Sterner
Förbundsordförande
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Ungdomsrådets arbete 2015
Från årsskiftet till och med den 19 september
Ledamöter

Malin Broman Östra Svealand, ordförande
Matilda Svensson Östra Svealand vice ordförande
Sara Svanberg Skåne-Blekinge skattmästare
Helena Falk Östra Svealand
Nathalie Frisendahl Östra Svealand
Pernilla Lindström Småland
Cecilia Bergman Mellannorrland
Stina Höglander Övre Norrland
Elisabeth Sterner Östra Svealand

Suppleanter

Anna Letfors Västra
Rebecca Nygren Gävle-Dala

Ungdomsrådet hade 10 protokollförda möten under 2015

Ungdomsrådet från den 20 september; fr v Felicia Hogan, Debbie Hansson, Siri Myhre, Anna Letfors, Elisabeth Sterner, Rebecca Nygren och
Michaela Nordling. På bilden saknas Patrik Borgström, Amanda Westman, Natalie Johansson och Tilde Udin

Från den 20 september
Ledamöter

Suppleanter

Elisabeth Sterner Östra Svealand ordförande
Anna Letfors Västra vice ordförande
Debbie Hansson Östra Svealand skattmästare
Rebecca Nygren Gävle-Dala
Patrik Borgström Skåne-Blekinge
Siri Myhre Östra Svealand
Amanda Westman Gävle-Dala
Felicia Hogan Östra Svealand
Michaela Nordlin Östra Svealand

Natalie Johansson Gävle-Dala
Tilde Udin Västmanland

Arbetsutskott

Elisabeth Sterner ordförande
Anna Letfors vice ordförande
Rebecca Nygren ledamot

Revisorer

Valberedning

Rune Sandberg Revisorgruppen Nord AB
Helena Öström Revisorsgruppen Nord AB
Anita Gustavsson Revisorgruppen Nord AB, suppleant
Magnus Wikström Revisorgruppen Nord AB, suppleant

Malin Kånåhols Östra Svealand
Nathalie Frisendahl Östra Svealand
Sara Svanberg Skåne-Blekinge
Helena Falk Östra Svealand
Fannie Henriksson Västra
Johanna Wallén suppleant Östra Svealand

Personal på kansliet i Spånga

Jane Avena förbundssekreterare heltid
Meta Lönnberg heltid
Lotta Treiberg deltid
Ann Ekberg deltid (studieledig fr o m 1 juni)
Sara Wiklund deltid (vikarie fr o m 28 oktober)

2.

Samarbetspartners
Agria Djurförsäkring

Vårt samarbete har fortsatt under året med olika gemensamma tävlingscuper
bland annat. Vi har både Agria Freestyle Cup och Agria Junior Handling
Cup som vi gemensamt driver. Agria Djurförsäkringar bidrar också med
priser och annat material till flera av våra centrala arrangemang. Förutom
detta sponsrar Agria vinnaren i SM i junior handling när det gäller resa och
uppehälle till Crufts i Birmingham.

Lantmännen Doggy/Doggy AB

Lantmännen sålde under året Doggy Hundmat till ett baltiskt bolag och på grund av
det var vårt samarbete under året inte lika aktivt som tidigare. Men vi fick som vanligt
generöst med priser till Ungdoms SM, och personal från Doggy AB var på plats med
monter under hela helgen.

Svenska Brukhundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) var, precis som SKK, med om att bilda Sveriges Hundungdom för 40 år sedan. Vårt samarbete med SKK:s största specialklubb
bedrivs på många olika plan. Dels det lokala samarbetet då många av våra klubbar
delar boende med en lokal BK-klubb. På mer central nivå har vi tre olika samarbetsavtal med SBK. Dels får alla våra medlemmar, oavsett ålder, Brukshunden som
medlemstidning. Det andra avtalet är det som rör Ungdomsmedlemskapet och rätten
till att välja SBK lokalklubb eller rasklubb för våra medlemmar. Det tredje avtalet är
det som rör alla våra ungdomsmedlemmar – oavsett vilken specialklubb de har valt –
att delta på kurser, tävlingar och utbildningar hos SBK. SBK:s medlemmar har i det
senare avtalet rätt att delta på kurser och utbildningar hos oss. Representanter från
vårt Ungdomsråd deltar i SBK:s kongress som är varje år.

Svenska Kennelklubben

Som hela Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ungdomsförbund får vi stort
stöd och hjälp av SKK med det mesta som rör vår administration och
mycket annat. Förutom det vardagliga samarbetet när det gäller lokaler som vi hyr genom SKK - medlemsadministration, post, telefon, hemsida
och råd och stöd. Våra medlemmar får en hel del direkta fördelar. Upp till
och med det år man fyller 18 år blir man automatiskt medlem i en av SKK:s
länsklubbar. Dessutom får alla våra medlemmar som omfattas av Ungdomsmedlemskapet länsklubbarnas medlemstidning, Hundsport. Representanter
från vårt Ungdomsråd deltar som delegater på Kennelfullmäktige, som är
vartannat år.

Studiefrämjandet

Vårt Studieförbund har vi även i år tagit stöd och hjälp av då det gäller olika aktiviteter. Även hos Studiefrämjandet är samarbetet
på olika nivåer inom de båda organisationerna. Våra lokalklubbar får mycket hjälp av lokala studiefrämjare när det gäller kurser,
utbildningar och administration. Många av våra lokalklubbar får också ekonomiska bidrag från Studiefrämjandet vid olika kurser
och aktiviteter.

3.

Policys
Nej till alkohol och droger

Nej till våld mot hundar

Vi har en mycket restriktiv syn på alkohol och droger. Det innebär att varken alkohol eller droger får förekomma på någon av
våra aktiviteter, och det gäller både lokalt och centralt. Att vi har
en mycket strikt syn på detta beror dels på den stora spridningen i
ålder hos våra medlemmar och dels på att alkohol och droger inte
passar ihop med djur och träning av djur.

Dressyrpolicyn som vi fortsätter att arbeta efter gäller hela vår
organisation och alla våra medlemmar och funktionärer. Policyn
betonar att träning och dressyr av våra hundar ska bygga på positiva metoder med en ansvarsfull och empatisk syn. Policyn gäller
inte bara när man är på klubben, utan tjugofyra sju, till vardags
och på tävlingar.

SKK:s grundregler och policys

Då vi är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund gäller SKK:s
grundregler och policys även våra medlemmar. En sammanställning av de viktigaste punkterna i både våra och SKK:s regler/
policys finns att läsa i vår broschyr ”Det gäller dig”, men den
finns också som en pdf-fil att ladda ned från vår hemsida. SKK:s
grundregler samt policys finns på skk.se.

Representation

Både Ungdomsrådet och kanslipersonalen ägnar en hel del tid
åt att representera vår organisation i så många sammanhang vi
mäktar med. Det kan vara i sammanhang där vi kan föra
hundungdomars talan som vid Kennelfullmäktige och kongress.
Men även internt försöker vi representera.

Sveriges Hundungdom 40 år
Att vi tog steget in i medelåldern under 2015 firades vid tre
tillfällen. Den första födelsedagsfesten var under Ungdoms SM,
den andra under Representantskapsmötet och den tredje under
Stockholm Hundmässa. Mer om detta kan man läsa om under
respektive rubrik.

Vidareutbildning för agilityinstruktörer: Anna Letfors
Special- och länsklubbskonferens 7-8 februari Stockholm:
Malin Broman
Svenska Agilityklubbens årsmöte 22 mars: Rebecca Nygren,
Mathilda Svensson
Studiefrämjandets förbundsstämma 29-31 maj Tällberg:
Meta Lönnberg personal
Riksläger 19-24 juli: Elisabeth Sterner, Rebecca Nygren,
Lotta Treiberg personal
U-SM Göteborg 7-9 augusti:
Anna Letfors, Elisabeth Sterner, Cecilia Bergman, Rebecca
Nygren, Nathalie Frisendahl, Lotta Treiberg personal
Representantskapet Orbaden Konferens 19-20 september:
Malin Broman, Sara Svanberg, Cecilia Bergman, Nathalie
Frisendahl, Anna Letfors, Elisabeth Sterner, Helena Falk samt
Jane Avena och Meta Lönnberg personal
Föreläsning agilityinstruktörer 21 september Stockholm:
Meta Lönnberg personal
Studiefrämjandets strategiska mål: Meta Lönnberg personal
SKK:s Kennelfullmäktige Stockholm 3-4 oktober:
Anna Letfors, Rebecca Nygren, Malin Broman
IDEA seminarium 13 november Göteborg: Anna Letfors
IDEA seminarium 24 november Jönköping: Rebecca Nygren
Agria-SKK Forskningsseminarium Upplands Väsby
21 november: Lotta Treiberg personal
Stockholm Hundmässa Älvsjö 12-13 december: Anna Letfors,
Rebecca Nygren, Debbie Hansson, Elisabeth Sterner, Siri Myhre,
Felicia Hogan, Michaela Nordlin samt Jane Avena, Meta
Lönnberg, Sara Wiklund och Lotta Treiberg personal

Kennelfullmäktige

Den första helgen i oktober åkte Sveriges Hundungdoms delegater till Stockholm för att delta på Svenska Kennelklubbens
årsmöte – Kennelfullmäktige (KF). På de senaste årens KF har
Ungdomsrådet avlagt en motion gällande en åldersgräns i SKK’s
stadga om att kunna bli vald till delegat för Kennelfullmäktige.
Stadgan har sagt att för att kunna företräda sin läns- eller specialklubb vid årsmötet måste den valda personen vara minst
16 år gammal, något som strider emot Sveriges Hundungdoms
värdegrund som ungdomsorganisation. Vi tycker givetvis att alla
människor, oavsett ålder, ska anses vara jämlika medlemmar i
organisationen och således också ha rösträtt på årsmötet.
Till Kennelfullmäktige 2015 hade Ungdomsrådet avlagt en likalydande motion om att slopa åldersgränsen för att vara delegat
på Kennelfullmäktige, men med viss modifikation. Istället för att
föreslå att åldersgränsen togs bort helt från stadgan, såsom det
föreslagits tidigare, föreslogs ett tilläggsyrkande om att Sveriges
Hundungdoms medlemmar skulle få dispens för åldersgränsen.
Efter flera år av envist motionerande fick vi äntligen gehör för vår
kamp, och Kennelfullmäktiges delegater röstade enhälligt igenom
motionen. Det var en stor vinst för flera generationer av hundungdomare som jobbat med motionen genom åren, tillika för alla de
kommande hundungdomare som oavsett ålder kommer att kunna
väljas till röstberättigade delegater på KF i framtiden!

SKK Utbildningskommitté

Meta Lönnberg, kansliet, är adjungerad i Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK). På UK:s möten tas allt upp som rör
utbildning på central nivå inom SKK. Under året har material till SKK:s nya uppfödarutbildning i studiecirkelform samt på distans
arbetats fram. UK har även producerat en första webbutbildning för uppfödare, som döptes till SKK Play. Meta har deltagit på tre av
kommitténs möten men även en utbildning till distanshandledare för kurser i webbverktyget ping-pong.

4.

Medlemstidningar och central PR
Brukshunden med hundar hundar

hundarhu

Svenska Brukshundklubbens medlemstidning når
alla våra medlemmar och den kommer ut med 6
nummer per år. I Brukshunden har vi fler sidor till
vårt förfogande, ungefär fem till sju stycken, och
då finns det plats för lite utförligare reportage och
intervjuer om aktuella aktiviteter och personer. I
Brukshunden finns också plats för en ledare där
tanken är att ordförande eller någon annan ledamot
i UR kan skriva något aktuellt som rör vår organisation. En stor förmån då Brukshunden har en
upplaga på drygt 50 000. Som vanligt har vi ett gott
samarbete, redaktörerna emellan, och vi brukar få
det utrymme som vi vill ha och behöver. Louise
Hagberg har varit chefredaktör för Brukshunden
under 2015 och sammanställande redaktör för
hundar hundar har Lotta Treiberg varit.

ndar

Hundsport

Hundsport är Svenska Kennelklubbens länsklubbars medlemstidning. Tidskriften kommer ut med 12 nummer per år, varav två är
dubbelnummer. Hundsport får alla våra medlemmar upp till och
med att man är 25 år. Vi har två sidor till vårt förfogande som vi
försöker fylla med reportage från tävlingar och aktiviteter samt
intervjuer och berättelser. Vi märker att folk – både unga och äldre
hundsportare – läser våra sidor, då vi ganska ofta får reaktioner och
frågor på något som vi skrivit om. Under året har vi gjort tillbakablickar med anledning av vårt 40 års jubileum. Hundsport når en
mycket stor läsekrets och har en upplaga på drygt 90 000 exemplar.
Chefredaktör för Hundsport är Robert Widholm och som redaktör
för Ungdomssidorna har Lotta Treiberg fungerat.

Facebook

Sveriges Hundungdom har en Facebooksida och sidan hade 1 673 gilla-markeringar den 31 december 2015. Alla i Ungdomsrådet och
personalen har möjlighet att administrera sidan och göra inlägg. Vid centrala arrangemang där ingen från Ungdomsrådet eller kansliet
deltar, så brukar någon eller några ansvariga tillfälligt få 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 inlägg för någon utomstående. På sidan skriver vi om de aktuella händelser och nyheter som sker i organisationen. Alla
centrala kurser och läger läggs ut på Facebooksidan. Vi försöker hålla koll på när våra medlemmar representerar Sverige ute i världen i
olika tävlingssammanhang men även information om till exempel öppettider på kansliet skrivs ut. Varje inlägg ses av flera hundra personer och inläggen från årets Riksläger var absolut mest populära, över 1 700 personer nåddes av dessa! Övervägande är de som läser
våra inlägg från Sverige, 92 % av besökarna är kvinnor, 42 % är mellan 18 och 24 år och de allra flesta bor i större städer.

Hundborgarmärket

Vårt kära gamla Hundborgarmärke finner fortfarande, drygt 30 år efter starten, sina hugade tävlande. Att svara på 13 hundrelaterade frågor
är vad som krävs för att bli Hundborgare och att få köpa metallmärket
som i år var blått. Hundborgarmärket beställs både av klubbar och av
enskilda medlemmar.

5.

Hemsidan

Efter att i åratal dragits med en hemsida som personalen inte haft tillgång till att uppdatera, då webbmaster
var en tidigare anställd, fick vi en ny hemsida. Den nya
hemsidan driftsattes 17 mars och ingår i det ”träd” som
Svenska Kennelklubben har med sin egen hemsida och
dessutom för alla sina länsklubbar. Genom att även vi
får tillgång till att lägga vår hemsida här får vi mycket
lätt och snabbt support från SKK:s personal. Dessutom
hoppas vi att även intresserade ungdomar hittar till oss
lite lättare när de surfar runt på SKK:s sida. Inför sjösättandet har kansliets personal fått utbildning av SKK:s
marknadsavdelning vid tre tillfällen. Mot slutet av 2015
kunde vi också ta del av SKK:s Medlemsguide, som ska
förenkla tecknandet av medlemskap och även administrationen av nya och tidigare medlemmar.

shu.se

Verksamhetskommittén
Kommittén har under året bestått av Meta Lönnberg
från kansliet som är utbildningsansvarig.

Utbildning och fortbildning

Under 2015 kunde våra aktiva agilityinstruktörer delta på en
föreläsningskväll med fokus på belöningar. Föreläsningarna arrangerades på tre orter i landet; Göteborg, Stockholm och Gävle
och drygt 20-talet deltog på varje ställe. Föreläsare vid alla tre
tillfällena var Eva Bertilsson.
Tyvärr kunde ingen från Ungdomsrådet delta på förbundsstämman i Tällberg, 29-31 maj, så Meta blev utsedd att åka och representera Sveriges Hundungdom.
Studiefrämjandet i Stockholms län anordnar varje år utbildarträffar för sina utbildare där nyheter i framför allt ledarutvecklingskurserna gås igenom. Meta deltog på en utbildarträff i november.
Studiefrämjandet erbjuder sina medlemsorganisationer flera kostnadsfria utbildningsdagar och träffar varje år. I november deltog
Meta på en som handlade om ”motivation och ledarskap” med
Aron Schoug, som gjort en studie på vad det är som gör ideellt
aktiva människor motiverade att arbeta för sin förening/klubb/
organisation.

Studiefrämjandet

Sveriges Hundungdom har samarbetsavtal med Studiefrämjandet
och alla centrala arrangemang genomförs i samarbete med vårt
studieförbund. Förutom detta har Meta Lönnberg, deltagit på
möten och utbildningsdagar under året. Tillsammans med övriga
medlemsorganisationer, så var Sveriges Hundungdom inbjuden
att delta i ett möte där Studiefrämjandets strategiska mål för de
kommande fem åren gicks igenom och diskuterades. Meta deltog
för Sveriges Hundungdoms räkning. Meta var med på en utbildningsdag den 11 mars om ”Go green” på Brygghuset i Stockholm.

Riksläger
Att åka på hundläger en knapp vecka varje sommar är en populär
grej. Även den här sommaren fick våra medlemmar som är mellan
12 och 18 år chansen att styra kosan mot Örebro och Ånnaboda
i Kilsbergen. Lägret pågick från söndagen den 19 juli till fredagen
den 24 juli och antalet deltagare var 36 stycken. Det var ovanligt
många deltagare den här sommaren som varit på lägret tidigare,
i några fall två tre gånger. Det är förstås ett jättebra betyg för
lägret och våra duktiga ledare. Precis som tidigare år bjuder lägret
på de mesta när det gäller hundsporter, agility, freestyle, lydnad,
handling, rallylydnad, spår och lite bruksmoment. När man pratar
med deltagarna om varför de vill åka på hundläger är det två saker
som framhålls: att få spendera och träna en vecka ihop med sin
bästa kompis (vovven) och dessutom träffa en massa jämnåriga
kompisar.

Varvat med hundträning i alla dessa olika saker var det varje dag
någon hundfri aktivitet som föreläsning eller uppvisning. Uppvisning var i bland annat kantarellsök och nosework och friskvård
bjöds det både på som föreläsning och praktisk förevisning. Men
det blir förstås inget läger alls om vi inte hade våra fantastiska
ledare. Den här sommaren var det Nina Lindström och Patrik
Borgström som var lägerchefer (Patrik bara mellan den 19-21
juli). Gruppledare var Jessica Nilsson, Elisabeth Sterner, Rebecca
Nygren, Victoria Muhwill, Klara Wallman och Therese Bjur. Det
går inte att nog tacka och buga för att våra ledare vill lägga en
vecka på att jobba ideellt mer eller mindre dygnet runt. Dessutom
ställer Rikslägret hårda krav på att man ska vara insatt i många
olika hundsporter, ha hundkunskap och dessutom kunna ”ta”
ungdomar som är på grönbete.

6.

Officiella tävlingar
Arrangerade av Sveriges Hundungdoms klubbar eller centralt

Agilitytävlingar

(uppgifterna är hämtade från SKK: stambokföringsregister)

Avesta 1 st
Hässleholm 4 st
Karlshamn 1 st
Klinteorten 3 st
Rönne Hundungdom 2 st
Piteå Hundungdom 2 st
Västerdalarna 1 st

Freestyletävlingar

Heelwork to musictävlingar

Umeå Hundungdom 5 st
Skarpnäcks Hundungdom 1 st
Linköping Hundungdom 2 st
Uppsala Hundungdom 1 st

Umeå Hundungdom 5 st
Skarpnäcks Hundungdom 1 st
Linköpings Hundungdom 2 st
Uppsala Hundungdom 1 st

(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)

(Uppgifterna är hämtade från Hundaktiv)

Lydnadsprov

(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)
Luleå HU 2 st
Sölvesborgs HU 2 st
Skarpnäcks HU 1 st

Rallylydnadstävlingar

(Uppgifterna är hämtade från SBK tävling)

Uppsala Hundungdom 2 st
Luleå Hundungdom 4 st
Rönne Hundungdom 3 st
Östhammars Hundungdom 1 st
Österåkers Hundungdom 1 st
Piteå Hundungdom 1 st
Skellefteå Hundungdom 1 st
Sveriges Hundungdom, Sthlm Hundmässa

7.

Handlingkommittén
Kommittén har under 2015 bestått utav Pernilla Lindström (ordförande), Rebecca Govik (vice ordförande),
Louise Dufwa (sekreterare), Mathilda Sandberg, Märta Brandts, Cindy Pettersson, Torbjörn Skaar och Sofia
Bruse Harkell. Vi har haft telefonmöte en gång i månaden och regelbunden mejlkontakt. Nu har de nya
reglerna med två åldersgrupper verkat i två tävlingssäsonger, och vi kan redan nu se fler yngre än äldre anmälda till tävlingarna. Vi hoppas att detta är starten på tillväxt i sporten och ser väldigt ljust på vår framtid!

Crufts

World dog show - Italien

2014 års vinnare utav SM finalen var Sara Cansund, som representerade Sverige på Crufts i Birmingham. Sara kom till TOP 10
med en golden retriever, och gjorde hela Sverige stolta.

2014 års vinnare utav Agria Junior Handling Cup var Hanna Andersson, som fick äran att representera Sverige i Milano. Hanna
deltog med en trevlig jack russell terrier men kom tyvärr inte
vidare till placering.

Landslagsuttagning

European Winner - Norge

För andra gången hade vi ett tre-domarsystem och det här året
gick landslagsuttagningen av stapeln i Köping. Dömde gjorde
Ninna Odehag, Linnea Pettersson och Charlotte Sandberg. Vi
hade strävhåriga taxar som jokerhundar ifrån kennel Bellomis.
Till landslaget 2015 blev det till slut Amanda Westman, Emma
Hedenskog, Nathalie Johansson, Tilde Udin, reserv Hanna
Andersson och landslagscoach Märta Brandts som deltog.

Vinnaren utav Ungdoms SM 2014 var Nicole Henderson, som
hade fyllt 18 år innan EM gick av stapeln i Oslo 2015. Då åldersgränsen är 18 år fick därför 2:a pristagaren åka och representera
Sverige. Amanda Westman tävlade med en whippet och gjorde ett
utmärkt jobb, men fick tyvärr ingen placering.

Nordiskt mästerskap

Resultat Nordiska
Mästerskapet
1:a Finland
2:a Island
3:a Sverige
Individuellt:
1:a Natalie Johansson,
Sverige
2:a Amanda Westman,
Sverige
3:a Maija Puska, Finland

I år var Sverige värdland för detta fantastiska
evenemang. Helgen började med att vi samlade
alla nordiska länder för ett nordiskt möte på
fredagen, och diskuterade regelförändringar
och hur det ser ut med tillväxt bland yngre
handlers i våra länder. Därefter var det en
gemensam middag för alla länderna. NM går ut
på att alla 5 nordiska länder deltar med varsitt
landslag bestående utav fyra handlers och en
coach. Då Island har lång karantän har det beslutats att alla handlers får önska ras. Sveriges
uppdrag var att fixa fram 20 hundar, fem back
up hundar samt fem jokerhundar. Handlingkommittén lyckades fixa allas förstahandsval,
vilket aldrig tidigare har hänt. Stor eloge till
oss! Ante Lucin ifrån Kroatien dömde, Helen
Berggren och Maria Ericsson var ringsekreterare med stöd av Pernilla Lindström och Marie
Johansson.
Natalie Johansson vann guld individuellt i
Nordiska Mästerskapet i junior handling.

Agria Junior Handling Cup

Svenska mästerskapet

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, i år vann Nicole Henderson välförtjänt titeln. Vinnaren får representera Sverige på WDS 2016, men då Nicole är 18
år vid tävlingens start vandrar priset vidare. 2016 års representant
blir 3:e placerade Sanna Bejegård, och vi önskar henne all lycka!

SM-finalen avgjordes som vanligt under Sthlm Hundmässa och
det på lördagen. Tävlingarna dömdes i år av Niils Arne Törnlöv,
och årets jokerras var pekingese. Vann gjorde Stina Frankensjö.
Helen Berggren och Maria Ericsson gjorde återigen ett utmärkt
jobb som ringsekreterare. Vi önskar Stina all lycka på Crufts 2016!

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

Agria Junior Handling Cup

Stina Frankesjö
Nicole Henderson
Felix Fransson
Maja Knutsson

1.
2.
3.
4.
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Nicole Hendersson
Emma Westman
Sanna Bejegård
Amanda Westman

Ungdoms SM 2015
Vår – till medlemsantalet – största klubb, Göteborgs Hundungdom, ansökte
i slutet av 2014 om att få arrangera årets U-SM. Vi blev förstås otroligt glada,
men det är ju ingenting i jämförelse med hur alla våra tävlingssugna medlemmar kände det – stor glädje och förväntan. Dessutom vill Göteborg anordna alla
grenar och klasser och man kunde ha de flesta grenar på klubbområdet i Mölndal
och dessutom erbjuda plats för tält och husvagn. Ungdoms SM var den 7-9
augusti, det var totalt 686 anmälda och det i sju olika grenar. Det var 435 ekipage
med 284 förare och 431 hundar, om matematiken känns konstig beror det på att
en hund kan starta i flera grenar med olika förare. Mitt på dagen, efter veterinärbesiktningen, var det invigning och sedan drog tävlingarna igång med flera olika
grenar; freestyle, heelwork to music, brukslydnaden och handling. På lördagen
och söndagen var det tävlingar i lydnad, rallylydnad och agility. Den här soliga
och fina helgen blev verkligen en stor fest för både fyr- och tvåbenta, gott humör
i alla led och fina prestationer. Det bästa med Ungdoms SM är att stämningen är
så generös och trevlig, alla hejar fram alla och man har stor chans att få kontakt
med andra Hundungdomar från olika delar av Sverige.
Sveriges Hundungdom 40 år
För att fira vårt jubileum arrangerade Ungdomsrådet en mycket trevlig festkväll
på lördagskvällen på U-SM. Här bjöds det på roliga lekar med mingel och alkoholfri bubbel och när lekarna avslutats var det mat och dryck samt tårta för de
som önskade. Nästa firande av oss kom i samband med Representantskapsmötet
i september och firandet fortsatte på Stockholm Hundmässa.

Ungdoms SM resultat

Vi gratulerar samtliga Ungdomsmästare i alla olika valörer: Brons, Silver och Guld!
Heelwork to music klass I

1. Siri Myhre & Majken, welsh corgi cardigan, Östra Svealand
2. Sofia Wickman Mörk & Nikki, mellanpudel, Östra Svealand
3. Frida Hagelin & Mio, portugisisk vattenhund, Östra Svealand

Heelwork to music klass II

1. Lovisa Martinsson & Drimi, australian kelpie, Västra
2. Mimmi Larsdotter & Urax, belgisk vallhund laekenois, Östra Svealand
3. Hanna Eriksson & Nix, border collie, Östra Svealand

Heelwork to music klass III

1.Sabine Åström & Iver, australian kelpie, Övre Norrland

Freestyle klass I

1. Susanne Jaczewski & Astra, australian shepherd, Östra Svealand
2. Sofia Wickman Mörk & Nikki, mellanpudel, Östra Svealand
3. Frida Hagelin & Mio

Freestyle klass II

1. Hanna Eriksson & Nix, border collie, Östra Svealand
2. Malin Karlsson & Elton, border collie, Östra Svealand
3. Mimmi Larsdotter & Urax, belgisk vallhund laekenois, Östra Svealand

Freestyle klass III

1. Jonna Smedberg & Zoya, border collie, Östra Svealand
2. Lovisa Andersson & Trolla, blandras, Östra Svealand
3. Lovisa Andersson & Molly, border colle, Östra Svealand

Freestyle 6+

1.Gävligt lagom, Gävle Hundungdom
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Agility klass I small

1. Sanna Rosengren & Ricci, volpino italiano, Skåne-Blekinge
2. Sanna Rosengren & Qia, shetland sheepdog, Skåne-Blekinge
3. Nathalie Frisendahl & Deppe, cavalier k c spaniel, Östra Svealand

Agility klass I medium

1. Michelle Angerfelt & Zazza, shetland sheepdog, Västmanland
2. Moa Nilsson & Bettyd, shetland sheepdog, Skåne-Blekinge
3. Rebecca Gadle & Ozzy, berger des pyrénees à poil long, Östra Svealand

Agility klass I large

1. Frida Johansson & Zelda, blandras, Östergötland
2. Myriam Persson & Basse, flatcoated retriever, Östergötland
3. Robyn Åhlin & Benji, engelsk springer spaniel, Gotland

Bästa agilitydistrikt:
Skåne-Blekinge

Agility klass II small

1. Emma Rydhammer & Kid, dvärgpinscher, Västra
2. Camilla Hildingsson & Raker, papillon, Småland
3. Kristin Vikberg Nilsson & Ida, blandras, Gävle-Dala

Agility klass II medium

1. Enya Habel & Sam, mellanpudel, Östra Svealand
2. Viktoria Flachbinder & Lykke, sheltie, Östra Svealand
3. Sara Stenqvist & Allis, irish soft coated wheaten terrier, Gävle-Dala

Agility klass II large

1. Emelie Magnusson & Chen Yim, border collie, Västra
2. Evelina Hillilä & Leia, border collie, Östergötland
3. Ida Hörnlund & Alice, border collie, Östra Svealand

Agility klass III small

Agility lagklass small

Agility klass III medium

Agility lagklass medium

Agility klass III large

Agility lagklass large

1. Powerpuffpinglorna
2. Muschu & hans brudar
3. Trick or treat

1. Heidi Penttilä & Vicky, dvärgpudel, Västra
2. Elin Olsson & Marwin, shetland sheepdog, Skåne-Blekinge
3. Rebecka Hansson & Svea, shetland sheepdog, Västmanland

1. Robin Rosendal & Aya, shetland sheepdog, Östra Svealand
2. Alexandra Gullberg & Sqy, shetland sheepdog, Skåne-Blekinge
3. Fanny Wendelström & Asterix, shetland sheepdog, Östergötland

1. Ebba Eriksson & Lira, australian kelpie, Skåne-Blekinge
2. Tobias Sjöberg & Ja-son, australian shepherd, Östra Svealand
3. Jessika Lind & Aqua, tollare, Gävle-Dala
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1. Thunderpaws
2. Masjävlar
3. Superstars

1. Girl Power
2. Viscious and Delicious
3. Kelpiepower

Lydnad klass I

1. Sanna Mårtensson & Mega Van De Utadreef, malinois, Skåne-Blekinge
2. Johanna Wallén, Qiwron´s D´Yowie, australian kelpie, Östra Svealand
3. Evelina Kjellgren, Shakima´s Starline, cocker spaniel, Östergötland

Lydnad klass II

1. Hanna Eriksson & Emenems U Come To Me Nix, border collie, Östra Svealand
2. Hanna Holmqvist & Wildandmagics Amazing Dream, australian shepherd, Skåne-Blekinge
3. Louise Nilsson & Cefeus Xpexa Li, australian kelpie, Skåne-Blekinge

Lydnad klass III

1. Elisabeth Sterner & El Merino´s True Stuff, australian shepherd, Östra Svealand
2. Michelle Holmlund & Vallhunden Kellie, border collie, Östra Svealand
3. Cecilia Bergman & Krankesjöns Black Pearl, golden retriever, Gävle-Dala

Lydnad klass elit

1. Malin Karlsson & Krydds Elton, border collie, Östra Svealand
2. Louise Karlgren & For the Win Kite, border collie, Östergötland
3. Nathalie Johansson & Thelook Explosive Ace, border collie, Västra

Bruks spår appellklass

1. Lovisa Martinsson & Kopets Red and Tan Dreami, australian kelpie, Västra
2. Kajsa Linnarsson & Vickulas Viper, australian kelpie, Skaraborg
3. Jennifer Nordin & Blackneck´s B´Xanta, malinois, Östra Svealand

Bruks spår Elitklass

1. Sofia Olsson & Storlurs Blixtra, malinois, Gävle-Dala
2. Jenny Gustavsson & Turbulens Absinthe, tervueren, Västmanland

Bruks rapport Appellklass

1. Linn Jonsson & Evallens Black & Tan Ink, australian kelpie, Småland

Rallylydnad nybörjarklass

1. Emelie Rundgren & Vidar, västgötaspets, Skåne-Bleking
2. Sara Fröse Köhler & Believeh, belgisk vallhund tervueren, Östra Svealand
3. Enya Habel & Sydney, jack russell terrier, Östra Svealand

Rallylydnad fortsättningsklass

1. Elin Ronander & Zorro, mexikansk nakenhund,
2. Sara Fröse Köhler & Bahrzk, belgisk vallhund tervueren, Östra Svealand
3. Malin Karlsson & Chip, border collie, Östra Svealand

Rallylydnad avancerad klass

1. Malin Karlsson & Sam, border collie, Östra Svealand
2. Myriam Persson & Basse, flatcoated retriever, Östergötland
3. Maria Kättström & Nora, pudel stor, Östra Svealand

Rallylydnad Mästarklass

1. Anna Ivarsson & Sazzi, dvärgpudel, Västra
2. Sofia Nilsson & Easton, australian shepherd, Östra Svealand
3. Alexandra Nirsjö & Lucas, schnauzer p/s, Skåne-Blekinge
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Minior handling

1. Pella Edgren Bökman & Kontrast lovehunder of Paddy, borderterrier,
Skåne-Blekinge
2. Tindra Bernarhjelm & The One Golden Pearl, Shetland sheepdog,
Värmland-Dalsland
3. Hvilja Björklund & Novastar´s Lacerta, kanintax, Västmanlands

Junior handling

1. Tilde Udin & Söklustens Miracle so Magic, flatcoated retriever,
Västmanlands
2. Sanna Bejegård, Västra
3. Emma Westman & Valanti Alabama, whippet, Gävle-Dala

Senior handling

1. Gabrielle Hjorth & Fiderbyns Aika, svensk lapphund, Östra Svealand
2. Alexandra Nirsjö & Svartpepparns BamBam, schnauzer, Skåne-Blekinge
3. Nathalie Frisendahl & Videnett´s Elton John, cavalier k c spaniel,
Östra Svealand

Bästa U-SM distrikt:
Östra Svealand
Representantskapsmötet

Maskotnålmottagare

Till Hälsingland och Orbaden Hotell och Konferens var årets
Representantskapsmöte förlagt. Nästan 30 delegater slöt upp
och dessutom deltog gäster från Studiefrämjandet och Svenska
Brukshundklubben. Givetvis fanns även Ungdomsrådet och delar
av personalen på plats. Linnea Kant från Studiefrämjandet valdes
till mötesordförande. När Ungdomsrådets förslag om medlemsavgifter för de två kommande åren skulle beslutas lades ytterligare
ett förslag. Förslaget gick ut på att ha differentierade medlemsavgifter, en summa för medlemmar som är upp till och med 25 år
och en högre avgift för de som är över 25 år. Det nya förslaget
röstades igenom. Vid en senare kontroll visade det sig att förslaget inte kunde genomföras då det stred mot våra grundstadgar.
Situationer som denna visar hur viktigt det är att både motionärer
och Ungdomsrådet noga tar reda på konsekvensen av olika motioner och propositioner som läggs fram till Representantskapet.
Svenska Brukshundklubbens två gästande representanter, ordförande Rolf Wiffert och skattmästare Lars Carlborg berättade
om SBK:s vision inför 100 års jubileum, man önskar få 100 000
medlemmar. Förutom sedvanliga förhandlingar och val av nytt
Ungdomsråd hann man med att fira Sveriges Hundungdoms 40
års jubileum med en god och trevlig middag.

Maskotnålen är vårt enda och finaste förtjänsttecken. Nålen ska
delas ut till någon som varit och är aktiv för Hundungdomar. Det
kan vara en slitvarg på en lokalklubb eller någon som visat stort engagemang på central nivå. Maskotnålen delas alltid ut på Representantskapsmötet. Om mottagaren inte har möjlighet att motta nålen
samma år, finns chansen att komma till en Repskapsmöte under
kommande år och under högtidliga former motta förtjänsttecknet.

Maskotnålsmottagaren
Moa Källström. Moa
har varit aktiv på
alla olika nivåer inom
Sveriges Hundungdom
under många år.

Maskotnål nr 54 tilldelades Moa Källström
Gävle Hundungdom med följande motivering:
Moa har varit aktiv i Gävle Hundungdom under lång tid och
blev senare invald i Ungdomsrådet. Men trots klivet in i central
verksamhet fortsatte Moa att värna och engagera sig i Gävle
Hundungdom. Moa var ett känt ansikte då hon tävlade med sina
border terriers i agility, men hon deltog också i junior handling.
Utmärkande för Moa är att hon alltid är genuint nyfiken på allting
och vill lära sig mer. Efter några år som ledamot i Ungdomsrådet
valdes Moa till ordförande 2008 och satt på den posten fram till
Representantskapet 2013. Under sin tid i UR deltog Moa i de
flesta centrala arrangemang som Rikslägret och Ungdoms SM och
de flesta av våra utbildningar. Ett engagemang som har fortsatt
även efter tiden i UR. Under Stockholm Hundmässa 2013 och
2014 var Moa initiativtagare till den flashmob som arrangerades i
samband med Sveriges Radios Musikhjälpen.
Maskotnål nr 55 tilldelades Nathalie Kovaleff
Malmenstedt Gävle Hundungdom med följande motivering:
Nathalie representerar den viktigaste kuggen i vår organisation;
en funktionär i lokalklubben som lägger ned tid och arbete på
det mesta som behöver göras för att Hundungdomsklubben ska
fungera. I Nathalies fall är det Uppsala Hundungdom som är
att lyckönska till en sådan medlem. Att ett starkt engagemang
behövdes från klubbens alla funktionärer och många medlemmar
visade det sig när Uppsala Hundungdom tog på sig att arrangera
U-SM 2014. Det blev ett Ungdoms SM som var i full skala under
dagarna tre och som blev oerhört lyckat.
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Som vanligt var Hundmässan i Älvsjö och i år var det Luciahelgen, den 12-13 december, som tusentals hundar och människor
invaderade mässlokalerna. Den här gången var det vår tur att jubilera våra 40 år som Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Det
var ett firande som vi fick hjälp med av Svenska Kennelklubben, SKK, som bjöd på tårtor och ett officiellt överlämnande av en present
i stora finalringen. Årets mässa präglades av gott humör, många olika aktiviteter för både publik och hundsportare och tävlingar i
många grenar. Vi hade fyra olika arrangemang; SM och Nordiskt Mästerskap i junior handling, rallylydnadstävlingar, Agria Freestyle
Cup final samt en bemannad monter.

Monter

Vår monter bemannades till största delen av Ungdomsrådet. De hade bestämt att årets monter skulle vara av ett lite mindre, enklare
men betydligt öppnare snitt. Det flöt på bra och placeringen i närheten av både SKK Torg och handlingringen gjorde läget perfekt. I år
kunde man teckna sitt medlemskapet direkt i montern och förstås var det premiär på 2016 års Hundborgarmärken.

Rallylydnad

Även i år arrangerade Sveriges Hundungdom officiella rallylydnadstävlingar på Stockholm Hundmässa. Skillnaden mot 2014 var att enbart mästarklass arrangerades. Till lördagens tävling slogs anmälningsrekordet igen med hela 70 anmälda ekipage! Klasserna fick delas
i två grupper och dömdes av Emil Falk och Helena Braathen Johansson. Rasvariationen var stor med 38 olika raser som kom till start.
Glädjande nog var det flera deltagare båda dagarna som, trots all störningar på ”mässan”, lyckades med bedriften att få full pott! Stort
tack till domarna och alla funktionärer för er hjälp, utan er går det inte att genomföra tävlingarna på mässan!

Marikarlos Vänner

På Stockholm Hundmässa är det tradition att stiftelsen Marikarlos Vänner ska dela ut sitt
stipendium.
Även i år skulle stipendiet delas ut till en person som gör och har gjort stor nytta och gör
skillnad för hundintresserade ungdomar. Valet föll på Märta Brandts som varit mycket
aktiv i junior handling, både som tävlande och senare i Handlingkommittén.

Märta Brandts 2015 års Marikarlos stipendiat.

Agria Freestyle Cup - finalen

Finalen i vår och Agria Djurförsäkringars tävlingscup gick i år på
söndagen och dömdes av Frida Binette, som vann SM i freestyle
dagen innan, och Johanna Mamrelund. Till start blev det 24
finalister i de tre olika klasserna som fick det att svänga ordentligt
i finalringen. Vi fick se många riktigt bra och vältajmade program.
Det är en mycket speciell miljö att tävla på mässan och att tävla
i den stora finalringen med i regel mycket publik på tre sidor av
ringen, kräver goda nerver. I år var det ingen hund som bangade
utan här satt de flesta program riktigt fint och domaren hade
säkert ett svårt arbete att skilja de bästa åt. Men det visade sig att
vinnaren i klass III även i år blev Jonna Smedberg och border
collien Zoya. I klass II vann Malin Karlsson med border collien
Elton och i klass I var det Susanne Jaczewski med sin australian
shepherd Astra som hamnade högst i prislistan. Tävlingarna
kunde genomföras på ett proffsigt sätt tack vare härliga funktionärer från Tyresö och Skarpnäcks Hundungdom och Helena Falk
som DJ, en nämnd men ingen annan glömd – tack till er alla!
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Agria Freestyle Cup
Vår tävlingscup i freestyle fortsatte under året med uttagningstävlingar runt om i landet. Det är nästan alltid samma klubbar som
tar chansen att arrangera kvaltävlingar. Sedan ganska många år har
vi öppnat upp för att även specialklubbar och verksamhetsklubbar
ska kunna ha uttagningstävlingar i Agria Freestyle Cup. Och det
är några som har tagit chansen att ordna uttagningar i samband
med andra - i regel officiella - freestyletävlingar. Under året var
det sju (7) klubbar som hade tävlingar och man bjöd in till samtliga tre klasser, men fick inte alltid tävlande i alla klasser.
Susann Jaczewski &
Asta kvalade i
Göteborg under U-SM.
Sen vann ekipaget
finalen i klass I på
Sthlm Hundumässa.

Pristagare Agria Freestyle Cup final

Klass I (10 deltagare)
1. Susanne Jaczewski & Meet MyOwn, australian shepherd
2. Nathalie Mårtensson & Starbelle Sirius, shetland sheepdog
3. Amanda Schultz & Dimmös Butterfly, welsh springer
spaniel

Agria Freestyle Cup uttagningar
7 klubbar arrangerade kvaltävlingar:

Klass II (8 deltagare)
1. Malin Karlsson & Krydds Elton, border collie
2. Hanna Eriksson & Emenems U Come To Me, border
collie
3. Clara Widerholm & Juniper Ni får vänta, borderterrier

Umeå Hundungdom
Holmsunds Brukshundklubb
Skarpnäcks Hundungdom
Linköpings Brukshundklubb
Linköpings Hundungdom
Göteborgs Hundungdom
(i samband med U-SM)
Stockholm Södra Brukshundklubb

Klass III (6 deltagare)
1. Jonna Smedberg & Lizzroys Zoya, border collie
2. Lovisa Andersson & Trolla, blandras
3. Lovisa Andersson & My Trusted Friend Go Odd Molly,
borde collie

JJonna Smedberg & Zoya vann finalen i klass III i år igen!
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Ekonomi

Även detta år präglades av återhållsamhet när det gäller kostnader på grund av vår ekonomi. Men tack vare ett stort arbete, utfört av
vår ekonomiassistent och Ungdomsrådet, kunde ett mycket stort budgeterat underskott minskas betydligt. Dock kvarstår orosmolnen,
med ett dalande medlemsantal och vikande antal aktiva lokalklubbar. Så en återhållsamhet och en stram budget är fortsatt av nödvändighet, men då både Ungdomsrådet och kansliet arbetat hårt för att få en budget i balans ser vi framtiden an med tillförsikt. Resultatoch balansräkningen återfinns i slutet av Verksamhetsberättelsen.

Medlems- och klubbutveckling
År		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

Antal medlemmar		
7869				
8004				
7938				
7639				
6893				

Antal aktiva klubbar
59
60
59
60
41

Tio i topp – klubbar med flest medlemmar
Klubb				
Göteborgs Hundungdom
Stockholms Hundungdom
Köpings Hundungdom
Uppsala Hundungdom		
Gävle Hundungdom		
Linköpings Hundungdom
Skövde-Tidaholm		
Umeå Hundungdom		
Lunds Hundungdom		

2015		
638		
430		
332		
330		
300		
280		
271		
244		
210		

2014		
646		
435		
338		
280		
258		
260		
251		
226		
225		

2013
751
432
389
252
262
259
276
254
217

Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar
Specialklubbar			

Svenska Brukshundklubben 		
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Svenska Agilityklubben			
Svenska Pudelklubben			
Svenska Shetland Sheepdogklubben		
Specialklubben för Cavalier K C Spaniel
Svenska Lapphundklubben			
Svenska Terrierklubben			
Svenska Vallhundsklubben 			
Svenska Vinthundklubben			

2015		
4845		
252		
124		
74		
69		
60		
46		
45		
39		
34		

2014
5054
291
85
72
79
70
36
53
32
34

Nya samarbetsavtal

Även under 2015 skrev vi avtal om Ungdomsmedlemskap med ett
par specialklubbar/rasklubbar. Det var Svenska Lhasa Apso Klubben
och Tibetanska Terriersällskapet. Båda är rasklubbar under Svensk
Specialklubb för Tibetanska Raser.

15.

Att agility är en populär sport med många utövare märks
bland annat genom att verksamhetsklubben, Svenska Agilityklubben, ökar andelen ungdomsmedlemmar.

Distrikt och klubbar 2015
Förändringar jämfört med förra året är skrivna i kursiv stil.

Övre Norrland (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: Boden, Luleå, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Åbyn-Byske
Vilande klubbar: Arjeplog, Arvidsjaur, Bygdeträskbygden, Dorotea, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Lycksele, Nordmaling,
Skärgårdens, Storuman, Vilhelmina, Åsele, 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 (aktivt distrikt)

Aktiva klubbar: Botkyrka, Gotland, Huddinge, Klinteorten, Lidingö, Mälarö, Nacka, Skarpnäck, Stockholm, Tyresö, Uppsala,
Österåker, Östhammar

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

Snärke (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Vilande klubbar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Södertälje, Vingåker, Örebro

Östergötland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping
Vilande klubbar: Vadstena, Valdemarsvik, Västervik

Västmanland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Fagersta, Köping, Västerås
Vilande klubbar: -

Småland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Njudung, Saxnäs, Sävsjö, Växjö
Vilande klubbar: Eksjö, Helgesbo, Jönköping, Kalmar, Ljungby, Nybro, Nässjö, Tingsryd, Vetlanda, Vislanda, Västbo, Öland

Västra (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Göteborg, Halmstad, Stenungsund
Vilande klubbar: Ale, Alingsås, Angered, Borås, Falkenberg, Kallebäck, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Oskarström, Partille,
Plönninge, Strömstad, Uddevalla, Varberg

Skaraborg (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: Skövde-Tidaholm
Vilande klubbar: Falbygden, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Mullsjö, Skara, Tibro, Tomten

Värmland-Dalsland (vilande distrikt)
Aktiva klubbar: Grums

Vilande klubbar: Arvika, Ed, Forshaga, Färgelanda, Karlskoga, Kil, Kristinehamn, Sunne, Torsby, Åmål

Skåne-Blekinge (vilande distrikt)

Aktiva klubbar: Hässleholm, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Malmö, Rönne, Sölvesborg, Ängelholm
Vilande klubbar: Burlöv, Göringe-Broby, Eslöv, Höganäs, Höör, Olofström, Oxie, Ronneby, Råådalen, Rödeby,
Skanör-Falsterbo, Skurup, Svedala, Söderåsen, Tollarp, Ystad

16.

Lokalklubbarnas verksamhet

Underlaget till följande text hämtar vi från den Klubbenkät som skickas ut i början av varje år. Svaren är från 25 av de 41 klubbar som
var aktiva under 2015. Här är de klubbar som besvarat enkäten:

Avesta		
Fagersta		
Gävle
Halmstad
Hässleholm			
Karlshamn		
Klinteorten		
Köping

Lidingö
Linköping		
Lomma		
Lund		
Luleå
Mälarö
Norrköping
Norsjö

Skarpnäck
Skellefteå
Skövde-Tidaholm
Sölvesborg
Tyresö
Uppsala
Västerdalarna
Åbyn-Byske
Ängelholm

Samarbete inom Hundungdomsklubben

Hur klubbarna bor

21 klubbar säger att samarbetet och jobbet inom klubbstyrelsen
fungerar bra. För de fyra klubbar som inte tycker det är skälen till
det att det varit svårt att engagera folk. Någon klubb uttrycker
missnöje med att saker som styrelsen gemensamt planerat inte
genomförs på grund av att det sedan inte är någon som hjälper till

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

I enkäten efterfrågas om hur det fungerar när det gäller verksamhet och funktionärer. Här säger 17 att det fungerar bra. De som
inte ansåg att det var bra anger i stort sett samma skäl som när
det gäller styrelsen. Det saknas engagemang och folk som vill
ställa upp. En klubb har också varit utan lokaler och samlingsplats
under en period, vilket påverkat klubben mycket.
Om man har kontakten med någon annan Hundungdomsklubb
Här är det bara en klubb som svarat att man samarbetar och har
kontakt med en annan klubb. Vilket kan kännas konstigt, särskilt
för klubbar som ligger ganska nära varandra.

Egen agilitybana och träningsmarker
Det säger 16 klubbar stycken att de gör. En av dessa deläger sin
med lokala Brukshundklubben. Alla övriga klubbar – som inte
äger en egen bana – de har tillgång till en bana. Alla 25 klubbar
har tillgång till planer och träningsmarker.
Hyra för lokaler och marker
17 klubbar skriver att man betalar hyra för detta. 8 klubbar betalar
inte någon hyra eller arrende. Summan som man betalar varierar
från 800 kronor till 250 000 kronor per år.

Att utbilda styrelsefunktionärer

Det är drygt hälften av klubbarna som har svarat att man deltagit
i någon form av styrelseutbildning. Men många känner behov av
kontinuerlig utbildning.

Samarbete med Brukshundklubben

21 klubbar säger att man har samarbete med BK. Fyra klubbar
har inget samarbete och skälen är lite olika, men kan bero på att
man inte ligger på samma plats. Samarbete kan ju ske på många
olika sätt och nivåer och även beroende på vad man behöver
hjälpas åt med.
Några klubbar har representanter i varandras styrelse, andra samarbetar när det gäller tävlingar och/eller utbildningar och ganska
många samarbetar då man ligger på samma ställe. Bara en enda
klubb ansåg att de hade problem med samarbetet, men vad det
bestod i framkom inte i enkätsvaret.

Samarbete med Svenska Kennelklubben

Fyra klubbar har mer eller mindre intensiv kontakt med någon
läns- eller lokal Kennelklubb.
Några klubbar har även samarbete med lokala idrottsföreningar
eller andra hundägarföreningar.

Samarbete/kontakt med Studiefrämjandet

Glädjande är att fler och fler av våra klubbar hittar till vårt studieförbund. Hela 20 av klubbarna har någon form av kontakt med
Studiefrämjandet.
Vilken slags kontakt och vilket samarbete man har varierar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport av alla aktiviteter - 14 klubbar
14 klubbar som kör sina utbildningar och kurser som 		
studiecirklar
Hjälp med utskick - 5 klubbar
Söker bidrag – 9 klubbar
Går kurser och utbildningar hos Sfr – 14 klubbar
Samarbete som rör information och PR - 4 klubbar
Lån av lokaler - 8 klubbar
Deltar på Studiefrämjandets årsmöte – 2 klubbar

På frågan om man vet hur man anordnar studiecirklar har 20
svarat att det har man kunskap om och de 5 klubbar som inte –
ännu - vet det är.
För de 5 klubbar som inte har något samarbete har vi velat få reda
på varför. Här kommer svaren: Inte haft något engagemang. Vi
planerar att göra det för 2016. Vi har dålig kunskap om Studiefrämjandet. Sfr har inte något kontor i närheten, bara i Malmö
och det är för långt för vår del. Vi har bara inte kommit igång
med det än.

17.

Ledare och instruktörer

Att klubben har ledare och instruktörer är själva ryggraden i
klubben. Utan dessa kan man inte hålla kurser, träffar eller
anordna några organiserade aktiviteter. Bra nog så är det 23
av 25 som har den här typen av funktionärer, även om önskedrömmen är att alla skulle ha den tillgången.
Nedan följer vilken typ av ledare/instruktörer är
man har haft:
Agilityinstruktörer har 18 klubbar:
Klubbarna har haft mellan 1 till 10 instruktörer.
Lidingö, Halmstad, Tyresö, Lund, Västerdalarna, Sölvesborg,
Skellefteå, Köping, Gävle, Karlshamn, Ängelholm, Norrköping,
Linköping och Avesta, Klinteorten, Skarpnäck, Hässleholm och
Fagersta
Ungdoms-/SBK-instruktörer har 9 klubbar:
Antalet instruktörer varierar mellan 1 till 8 stycken.
Halmstad, Norsjö, Lund, Ängelholm, Norrköping, Skellefteå,
Skarpnäck, Karlshamn och
Fagersta
Rallylydnadsinstruktörer 8 klubbar:
1-2 instruktörer per klubb.
Karlshamn, Ängelholm, Skarpnäck, Norrköping, Linköping,
Uppsala, Fagersta och Skellefteå
Freestyleinstruktörer har 5 klubbar:
1 till som flest 6 instruktörer per klubb.
Tyresö, Norrköping, Uppsala, Skarpnäck och Linköping
Handlinginstruktörer har 1 klubb:
1 instruktör har Linköping

Klubbaktiviteter

En viktig aktivitet är kurser. Här följer en lista över vilken
typ av kurs varje klubb har haft. Två klubbar har inte haft
någon kurs under året.
Agility – 18 klubbar: Åbyn-Byske, Köping, Gävle, Karlshamn, Lidingö, Fagersta, Lomma, Norsjö, Tyresö, Lund, Ängelholm, Hässleholm, Klinteorten, Skarpnäck, Norrköping, Sölvesborg, Linköping och Avesta
Prova-på – 11 klubbar: Lidingö, Halmstad, Lomma Norsjö,
Lund, Ängelholm, Klinteorten, Norrköping, Sölvesborg, Uppsala
och Linköping
Allmän-/vardagslydnad – 10 klubbar: Åbyn-Byske,
Köpings, Karlshamn, Lidingö, Norsjö, Tyresö, Lund, Ängelholm,
Skarpnäck och Linköping
Valp-/unghund – 8 klubbar: Åbyn-Byske, Köping, Lomma,
Norsjö, Tyresö, Klinteorten, Skarpnäck och Norrköping
Rallylydnad – 6 klubbar: Karlshamn, Lomma, Skarpnäck,
Norrköping, Linköping och Skellefteå
Lydnad – 5 klubbar: Köping, Lund, Skarpnäck, Uppsala och
Norrköping
Freestyle – 4 klubbar: Skarpnäck, Norrköping, Uppsala och
Linköping
Heelwork to music – 3 klubbar: Skarpnäck, Norrköping
och Linköping
Bruks – 2 klubbar: Norsjö och Skarpnäck

Ungdomshandledare har 4 klubbar:
Mellan 3 till 6 handledare per klubb.
Skellefteå, Lidingö, Lund och Skarpnäck

Handling – 1 klubb: Linköping

Klubbledare har 1 klubb:
13 ledare har 1 klubb haft Skarpnäck

Klubbledarutbildning – 1 klubb: Skarpnäck

Ledare utan formell utbildning har 15 klubbar:
Mellan 1 och 8 ledare var.
Köping, Norsjö, Tyresö, Västerdalarna, Lund, Linköping, Ängelholm, Skarpnäck, Uppsala
Karlshamn, Hässleholm, Sölvesborg, Skellefteå, Luleå och
Lomma

Brist på instruktörer

På frågan om klubben anser att man lider brist
på instruktörer så är det 20 stycken som tycker
att det är så. Oavsett brist eller inte så får
klubbarna ange vilken typ av instruktör och/
eller ledare som de har mest behov av. Det är
framför allt agilityinstruktörer, allmänlydnadsinstruktörer, rallylydnadsinstruktörer
och instruktörer i tävlingslydnad som efterfrågas.

Juniorkurs – 1 klubb: Lund

Viltspår – 1 klubb: Norsjö
Nosework – 1 klubb: Karlshamn

Träningsträffar har 22 klubbar haft.
Allting behöver man ju inte ha kurser i, man kan ju träffas
och se och lära sig på en massa andra aktiviteter. Träningstävlingar i olika hundsporter, hundträffar för de yngsta
medlemmarna och gemensamma resor.
Läger – 4 klubbar
Föredrag – 7 klubbar
Studiebesök – 5 klubbar
Promenader – 7 klubbar
Hundens Dag – 1 klubb
Trivsel- och pyssel – 7 klubbar
Grillkvällar – 5 klubbar
Filmkvällar – 5 klubbar
Prova-på – 10 klubbar
Städ- och fixardagar – 11 klubbar
Fester – 9 klubbar

18.

Tävlingar
15 av klubbarna har haft inofficiella tävlingar och den populäraste grenen har varit att tävla i agility, därefter kommer rallylydnad
och lydnadstävlingar. Men några klubbar har också arrangerat tävlingar i handling, freestyle och heelwork to music.

Officiella tävlingar

Det kräver förstås både framförhållning, funktionärer och en del andra resurser för att anordna officiella tävlingar. Men 13 klubbar har
anordnat tävlingar i olika saker:
Agility (7 klubbar 15 tävlingar)
Linköping – 4 st
Hässleholm – 4 st
Karlshamn – 2 st
Klinteorten – 2 st
Gävle – 1 st
Västerdalarna – 1 st
Avesta – 1 st
Lydnad (4 klubbar 8 prov)
Norsjö – 3 st
Luleå – 2 st
Sölvesborg – 2 st
Skarpnäck – 1 st
Rallylydnad (4 klubbar 7 tävlingar)
Luleå – 2 st
Linköping – 2 st
Skellefteå – 1 st
Uppsala – 2 st
Freestyle (3 klubbar 4 tävlingar)
Linköping – 2 st
Skarpnäck – 1 st
Uppsala – 1 st
Heelwork to music (3 klubbar 4 tävlingar)
Linköping – 2 st
Skarpnäck – 1 st
Uppsala – 1 st

För de klubbar som inte har anordnat några tävlingar – varken
inofficiella eller officiella – är det avsaknaden av funktionärer
som man har angett som skäl. Två klubbar har angett att man
inte har kunskap.

Ekonomi
Inte en enda klubb säger sig ha problem med ekonomin. Och det trots att inte alla klubbar har sökt Lokalt Aktivitetsstöd eller får
bidrag från kommunen. De som inte har sökt Lokalt Aktivitetsstöd har olika skäl för det. Några har inte tillräckligt med bidragsberättigade medlemmar och andra vet inte att eller hur man kan söka.

Övriga bidrag

Studiefrämjandet – 10 klubbar
Kommunen – 13 klubbar
Hundungdomsdistriktet – det vill säga Östra Svealand, 2 klubbar

Även om våra klubbar inte rullar sig i pengar
har ingen akuta problem med sin ekonomi.

19.

PR, medlemsvärvning och medlemsvård
Uppvisningar
Det känns roligt att 14 av klubbarna har deltagit i någon form av uppvisning. Det väcker nyfikenhet på vår verksamhet och kan på så
sätt bidra till att vi blir flera medlemmar.
Här kommer hela listan på var man har synts och hur och förstås vilken klubb som gjord det:
Köping – På ett äldreboende
Karlshamn – På ridklubben i Karlshamn
Lidingö – Hade agility på Elfvikdagen och monter på Lidingödagen
Fagersta – Hade agility på Virsbodagarna
Lomma – Visade agility utanför djuraffär och på en fritidsgård
Norsjö – Deltog i skolans sportsdag för 10-13 åringar samt för nyanlända flyktingar
Hässleholm – Var med på Nationaldagen och har haft uppvisningar på skolor
Klinteorten – Deltog med uppvisning på SM i Varpa samt skördefestivalen i Lövsta
Skarpnäck – Deltog på We are Stockholm i Kungsträdgården
Norrköping – Visade agility och freestyle på Hundens Dag
Linköping – En skola brukar besöka klubben varje termin
Skellefteå – Visade rallylydnad och agility utanför djuraffär
Uppsala – Kulturernas Karneval i Uppsala

PR material

Facebook, hemsida, broschyrer, märken och kläder är
något av det PR material som alla klubbar verkar ha. Att
klubben har en Facebooksida är det vanligaste, det har 22
av 25 klubbar.

Medlemsvärvning

Alla klubbar, utom en, har haft strategier för hur man ska
kunna värva nya medlemmar. Hur klubbarna försöker få nya
medlemmar:
Genom redan aktiva medlemmar – 19 klubbar
Hemsida – 17 klubbar
Anordna roliga aktiviteter – 17 klubbar
Attraktivt kursutbud – 16 klubbar
Genom Brukshundklubben – 9 klubbar
Genom uppvisningar – 8 klubbar
Lappar i affärer och på skolor – 6 klubbar
Annonser – 6 klubbar
Gratis prova-på klubbar – 6 klubbar

Medlemsvård

Lika viktig, om inte viktigare, än värvning är förstås att få de
medlemmar man redan har att stanna kvar och att trivas med sin
klubb om kompisarna. Här är det två klubbar som besvarat frågan
med ett nej (de försöker inte få nya och gamla medlemmar att
känna sig delaktiga). Men här följer exempel på hur man försöker
göra på de övriga 23 klubbarna.

Skellefteå – Aktiviteter för alla året om och att erbjuda aktiva
utbildningar och styrelseuppdrag.
Norrköping – Tränings- och arbetsdagar samt Hundens Dag.
Åbyn-Byske – Genom att vara vänliga och uppmuntra varandra
på träningar.
Köping – Tränings- och tävlingskvällar, familjedagar med tipspromenad och lekar. Sen har vi grötmys på Lucia.
Gävle – Bjuder in till aktiviteter.
Lidingö – Bjuder in till möten och anstränger oss för att få
engagemang från medlemmarna. Vi hyr in instruktörer och bjuder
in till vinterträning.
Fagersta – Bjuder in till träningar och tävlingar.
Halmstad – Frågar vad de vill ha och ordnar olika aktiviteter.
Lomma – Informerar om vad som är på g och bjuda in till
grejer.
Tyresö – Bjuder in och har en öppen kommunikation om att
man kan engagera sig utan att sitta i styrelsen.
Norsjö – Lyssnar in via medlemsmöten och uppmuntrar till
aktiviteter.
Lund – Försöker på med medlemmarna i våra kommittéer och
efterfrågar om deras önskemål på kurser mm.
Ängelholm – Anordnar månadstävlingar och genomför aktiviteter som vandringar, fester och pyssel.
Hässleholm – Grillning och fika när vi har fixadagar, sen har vi
öppen gemenskap.
Skarpnäck – Medlemsmöten, träningsgrupp och tillfrågar om
funktionärer vid tävlingar osv. Sen erbjuder vi klubbledarutbildning och olika ledare- och instruktörsutbildningar och försöker få
nya att sitta i styrelsen och i ledargruppen.
Sölvesborg – Genom tävlingar och aktiviteter som vår- och
höstrace. Sen har vi en träningsdag per månad… tyvärr var det få
som kom.
Linköping – Mycket förfrågningar om vår nya lokal och vi hoppas kunna bjuda in alla nu när vi har ett ställe att vara på igen.
Avesta – Hjälp med träningar och på tävlingar genom Facebook
försöker vi få in nya medlemmar i styrelsen.
Uppsala – Satsningar för att engagera medlemmarna, träningscirklar mm
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