
Verksamhetsberättelse
2021
Verksamhetsåret 2021 för Stockholms Hundungdom har
trots den pågående coronapandemin varit ett
händelserikt år med ett flertal kurser, aktiviteter och
pysseldagar för våra medlemmar. Vi har anpassat oss
efter restriktionerna och har fortfarande kunnat genomföra ett flertal kurser och
aktiviteter, med både egna instruktörer från klubben samt inhyrda instruktörer. Under
sommaren gjorde 3-dagars sommarlägret repris som återigen var väldigt uppskattat av
deltagarna samt ledarna.

Vi har under året satsat på att köpa in mycket träningsmaterial för våra medlemmar att
nyttja och till våren har vi ännu mer fräscha hinder till våran upprustade agilitypark.

Klubben hade den 31/12 2021 525 medlemmar, varav 471 medlemmar var bidragsgivande.

Klubbens styrelse 2021
Ordförande: Johanna Sandberg
Vice ordförande: Caroline Lindstedt
Sekreterare: Meja Sillén Edmark
Kassör: Anna Höök
Ledamot: Astrid Stål
Ledamot: Sara Cattelin
Ledamot: Maxine Welke
Suppleant: Elin Elvnäs
Suppleant: Felicia Neiderstam

Protokoll
Under året hölls 12 st protokollförda styrelsemöten.

Sociala medier och marknadsföring
Instagram (sthlmshundungdom) och Facebook (Stockholms Hundungdom) har
uppdaterats kontinuerligt med inbjudan till kurser och aktiviteter, men
även med vardagliga uppdateringar från styrelsen. Den 31/12 2021 hade klubben 582
följare på Instagram.



Utbildning
Meja och Sara har genomfört ledarutveckling steg 2 genom Studiefrämjandet den 31/5.

Sara har genomfört Sveriges Hundungdoms utbildning “Ung ledare”, den 16/11.

Kurser
Nybörjarkurs i rallylydnad, 5 tillfällen med start 14/3.

Nybörjarkurs i agility, 6 tillfällen med start 20/4.

Valpkurs, 5 tillfällen med start 26/4.

Prova-på-kurs i fem olika hundsporter. Fem tillfällen, med start 8/5.

Onlinekurs i freestyle, en videogenomgång i veckan i 8 veckor, med start 5/4.

Fortsättningshelg i agility, 12-13/6.

Sommarläger med olika hundsporter, 7-9/8.

Temadag i Nose Work, 21/8.

Temadag i vardagslydnad, 30/8.

Nybörjarkurs i freestyle, fyra tillfällen, med start 2/9.

Prova på kurs i bruks, 10/10 & 23/10.

Grundlydnad med inslag av tävlingslydnad, 13-14/11.

Aktiviteter
Onsdagsträningar, återkommande varannan onsdag.

Digital friskvårdsföreläsning, 25/3.

Halloweenträning, 6/11.

Julpyssel, 19/12.



Jullovsträning, 28/12.

Tävlingar
Klubben har inte anordnat någon tävling 2021 men ser fram emot det 2022.

Ekonomi/ Inköp
Klubben har köpt in agilityhinder till våran agilitypark för våra medlemmar att nyttja
under träning/kurser.

Klubben har köpt in material till träning av Nose Work.

Klubben har köpt in profilproduker med klubbens logga på för våra medlemmar.

Klubben har köpt in en miniprojektor för att använda vid kurser och aktiviteter för
klubben.

Annat
Det går fortfarande att beställa produkter med Stockholms Hundungdoms logga via
Prima4you.se

Lotta Treiberg från kansliet kom och gjorde ett reportage för tidningen brukshunden
under sommarlägret.

Det har skickats ut en utvärdering för 2021 till våra medlemmar. En möjlighet för våra
medlemmar att påverka klubbens verksamhet med önskade kurser etc. Samt en
möjlighet för oss i styrelsen att reflektera över vad som bör ändras och förbättras inför
kommande året.
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