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Verksamhetsåret 2020 för Stockholms Hundungdom har varit ett annorlunda år som likt 
mycket annat präglats av Coronapandemin. Ett år som inte varit som något annat 
tidigare. Trots detta har vi med vidtagna åtgärder anpassat oss efter restriktionerna och 
kunnat genomföra kurser i bland annat  agility, rallylydnad, nose work och 
vardagslydnad. Under sommaren anordnades även ett 3-dagars-sommarläger som var 
väldigt uppskattat bland deltagarna.  
Under repskapet som hölls i september vann klubben Årets Hundungdomsklubb 2019! 
Något vi är väldigt glada och tacksamma för. 
I år har klubben satsat på att köpa in mer material för våra medlemmar att nyttja. Bland 
annat träningsmaterial till rallylydnad och agility. 
Vi har under året inlett ett samarbete med Solna-Sundbybergs Brukshundklubb där vi 
fått möjlighet få tillgång till deras klubbstuga och planer, men också hjälpt till som 
instruktörer på deras kurser.  
 
Klubben hade den 31/12 2020 495 st antal medlemmar varav 458 st antal 
bidragsgrundande (6-25 år) 
 
 
Klubbens styrelse 2020 
Ordförande: Anna Höök 
Vice ordförande: Caroline Lindstedt 
Sekreterare: Johanna Sandberg 
Kassör: Johanna Berglund  
Ledamot: Sara Cattelin 
Ledamot: Maxine Welke 
Ledamot: Meja Sillén Edmark 
Suppleant: Astrid Stål 
 
 
Protokoll 
Under året hölls 12 st möten varav 11 st var styrelsemöten och 1 st var konstituerande. 
 
 
Sociala medier och marknadsföring 



Instagram (sthlmshundungdom) och Facebook (Stockholms Hundungdom) har under 
året uppdaterats kontinuerligt med inbjudan till kurser och aktiviteter. Även vardaglig 
uppdatering från styrelsen. 
 
Hemsidan (sthlmshu.se) har under året fått ett lyft och fungerar numera som en 
samlingsplats för alla kurser och aktiviteter samt anmälan. 
 
 
Utbildning  
Johanna S har genomfört en instruktörsutbildning i Nose Work, 5 tillfällen under våren 
med start helgen 8/2-9/2. 
 
Johanna S har genomfört en skrivarutbildning i rallylydnad den 18/2 hos Uppsala 
Brukshundklubb. 
 
Anna blev certifierad doftprovsdomare i Nose Work helgen 25/7-26/7. 
 
Sara deltog på SHUs digitala utbildning “Föreningskunskap: Varför vi har föreningar och 
styrelserollerna” den 24/11. 
 
Johanna S deltog på SHUs digitala utbildning “Föreningskunskap: Klubbens ekonomi och 
kassörens jobb” den 8/12. 
 
Anna deltog på Maria Brandels digitala “första starten” tre föreläsningar: 9/12, 13/1 och 
27/1. 
 
 
Kurser 
Nybörjarkurs i rallylydnad, 5 tillfällen med start 1/4. 
 
Nose Work - tema höjder, 2/4. Inställd pga för få anmälda. 
 
Nybörjarkurs i agility, 6 tillfällen med start 17/4. 
 
Temahelg i vardagslydnad, helgen 25/4-26/4. 
 
Weekendkurs med Heidi Penttilä i agility, helgen 27-28/6. 
 
Sommarläger, dagläger under 31/7-2/8. 
 
Nybörjarkurs i agility, 6 tillfällen med start 28/8. 
 
Nybörjarkurs i Nose Work, 5 tillfällen med start 1/9. 
 
Temahelg i vardagslydnad, helgen 10-11/10. 
 



Valpkurs, 5 tillfällen med start 2/9. 
 
Fortsättningskurs i agility, helgen 5-6/12 i inomhushall  (inställd pga corona) 
 
Aktiviteter 
Årets ekipage (inställt pga corona) 
Årsmötet 16/2-20 
Torsdagsträningar varannan torsdag, rullande schema. 
Jullovsträning i inomhushall (inställt pga corona) 
Julmys (inställt pga corona) 
Påskpyssel (inställt pga corona) 
Halloweenträning (inställd pga corona) 
 
 
Tävlingar 
Klubben har inte anordnat några tävlingar under 2020.  
 
 
Ekonomi/ Inköp 
Klubben har köpt in slalomhinder för agilityn. 
 
Klubben har köpt in skyltar för alla klasser samt hållare för rallylydnad. 
 
 
Annat 
Hemsidan har under året rustats upp och är uppdaterad med mer information rörande 
klubben och är också lättare att använda. 
 
Lotta Treiberg från kansliet kom och gjorde ett reportage för tidningen brukshunden 
under sommarlägrets sista dag. 
 
Stockholms Hundungdom vann Årets Hundungdomsklubb 2019. 
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