Verksamhetsberättelse Uppsala Hundvänners lokala kennelklubb 2020
Styrelse
Styrelsen har bestått av ordförande Malin Pettersson, vice ordförande Emma Ivarsson, kassör
Caroline Blom och sekreterare Sandra Sjöberg. Övriga ledamöter har varit Jonas Rönnqvist,
och suppleant Billie Westerlund.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 7 möten under verksamhetsåret.
Övriga möten
Ordförande Malin Pettersson hade ett möte med Dalkurd angående hyra av Footyard under
vintersäsongen. Emma Ivarsson, Caroline Blom och Sandra Sjöberg var med vid ett besök på
Footyard då underlaget testades innan hallen bokades.
Aktiviteter
Klubbverksamheten har under inomhussäsongen varit mycket begränsad på grund av Covid-19,
av denna anledning så ställdes den återkommande träningstävlingscupen in. I slutet av sommaren
genomfördes KM i agility, rallylydnad och lydnad. Under juni så byggdes SM-för alla banorna
upp på klubben, vilket gav medlemmarna en möjlighet att testa på samt deltaga på det digitala
SM-för alla som arrangerades av Sagik. Som vanligt har öppna träningar anordnats i agility på
tisdagar, med olika svårighetsgrad på träningarna från blåbärsklass till klass 3, detta år så fortsatte
vi även med öppna träningar under sommaren. Det har även funnits träningsgrupper på
torsdagarna som medlemmarna kunnat anmäla sig till, dessa har haft olika nivå. Det har funnits en
blåbärsgrupp, en klass 1-2 grupp och en klass 3-grupp under vinter/vår och sommarterminen.
Under nuvarande hösttermin har vi 4 träningsgrupper, en på klass 1-nivå, en på klass 1/2-nivå och
två på klass 3-nivå. Varje grupp har en träningstid per vecka, antingen på lördagar eller söndagar
enligt ett roterande schema med träning varannan vecka i Knivsta Hundsportcentrum och
varannan vecka i Footyard. På grund av SKKs beslut om att ingen klubbverksamhet får
genomföras inomhus från och med 14/12 tom 31/1 är träningsgrupperna förnärvarande pausade.
Tävlingar
På grund av Covid-19 genomfördes inte någon officiell tävling, det fanns en tävling inplanerad i
Lilla Blomsberg under mars som tyvärr fick ställas in. Två blåbärsträningstävlingar arrangerades
under sommaren, dessa var öppna för icke-medlemmar och en anmälningsavgift togs ut för
samtliga deltagare vilket gav en liten inkomst för klubben.
UHV-mästare
Klubbmästerskap (KM) i agility, rallylydnad och lydnad genomfördes den 22/8.
Klubbmästare i agility blev Malin Jonsson och Lyra (xs/small), Anneli Pettersson med Becky
(medium) och Rebecca Wilson med Floyd (L/XL)
Årets klubbmästare i rallylydnad och lydnad blev Caroline Blom med Hilja. Stort grattis till alla!
Årets hund och övriga utmärkelser
Årets hund för 2020 ställs in.
Träning
Från 1:a januari - 4:e april, hyrde klubben in sig i ridhus i Lilla Blomsberg i Bälinge. Från 25/106/12 har vi haft vinterträning i Footyard och från 24/10-14/12 i Knivsta Hundsportcentrum. Det
har arrangerats i form av träningsgrupper på 5 personer som alla medlemmar haft möjlighet att
anmäla sig. Vi har även erbjudit öppen träning i agility varannan tisdag i Knivsta
Hundsportcentrum. Utomhusträning vid klubbstugan pågick från början av april till slutet av
oktober där vi som vanligt hade öppna träningar i agility på tisdagar samt träningsgrupper på

torsdagar. Öppen träning i lydnad och rallylydnad har kunnat erbjudas om medlemmarna
efterfrågat det.
Sponsring
Studiefrämjandet är vår stående samarbetspart vad gäller registrering av kurser och övriga
aktiviteter. Agria sponsrade med priser till KM. Djur i balans har sponsrat med 10% rabatt på
friskvård för alla medlemmar. Då Svenska Mästerskapen (SM) ställdes in utgick sponsringen till
kvalade ekipage.
UHV på mästerskapstävlingar 2020
Samtliga mästerskap har ställts in under året.
Utbildningar
Kurser
Flera kurser i agility har hållits under året:
-Handlingskurs med Annika Adolfsson och Andrea Hagerfors under vintern 2020
-Banträning med Malin Petterson under vintern 2020
-Nybörjarkurs med Aurora Hultqvist och Sofia Nyman vt 2020
-Börja tävla kurs med Aurora Hultqvist och Johanna Ehlin vt 2020
-Belöningskurs med Johanna Ehlin under sommaren 2020
-Fortsättningskurs med Aurora Hultqvist och Sofia Nyman, ht 2020
-Banträningskurs med Aurora Hultqvist och Johanna Ehlin, ht 2020
-RC-clinic med Emelie Krondahl, sommar 2020
Rallylydnad
Elin Nordström har hållit en helgkurs i rallylydnad under sommaren.
PR-evenemang
Vår hemsida och våra Facebook-sidor för UHV är vårt ansikte utåt för att annonsera vad som
händer i klubben. Vår främsta reklam för klubben är dock alla våra medlemmar och vi syns inte
minst på tävlingsbanorna – nybörjare som elitförare, även om tävlingssäsongen blev kort detta år.
Klubbstugan och banan
Städning av klubbstugan har genomförts i samband med hinderflytt under vår och höst.
Gräsklippningen har under sommaren fungerat väl där såväl nya som gamla medlemmar bidragit.
Klubben har inhandlat en gunga, delbar bom, tre tunnlar och tunnelhållare.
Medlemmar
Klubben har haft 112 medlemmar under året. Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild
medlem och 200 kr för hel familj. Medlemsavgiften betalas per kalenderår.
Medlemsblad
4 medlemsblad har skickats ut via mejl av ordförande Malin Pettersson. Kontakt med
medlemmarna har även förts via klubbens öppna Facebook-grupp samt hemsidan.
Webbsidor
Hemsidan är vår viktigaste kanal för information och kommunikation med medlemmarna.
Dessutom har vi Uppsala Hundvänners facebooksida samt Uppsala Hundvänners grupp på
facebook där alla kan vara med och skriva, samt få information.
Samverkan
Vi samarbetar med vår moderklubb Uppsala Läns Kennelklubb genom att synliggöra varandra på
respektive hemsidor. Vi samarbetar även med Studiefrämjandet.

För styrelsen
Emma Ivarsson

