Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2016.
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Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året
Distriktsombud
Skåne Blekinge distriktet ligger vilande
Medlemsmöte
Två medlemsmöten har avhållits, ett på våren och ett på hösten. Förutom detta har årsmöte
avhållits i februari.
Aktiviteter
På måndagarna har en lydnadsgrupp tränat på klubben och på onsdagarna en agilitygrupp
tränat. En rallylydnadsgrupp har tränat på olika dagar.
Lilla Hundligan arrangerade sportlovsaktiviteter som var väldigt uppskattat av deltagarna.
Klubbens agility instruktörer har varit och tränat för Jenny Damm. Klubbens
allmänlydnadsinstruktörer gick kurs för Ditte Andersson.
Klubben har haft en ungdomssatsning för alla ungdomar under 25 år och de som vill satsar
på ungdoms sm.
Cocker sydost har hållit i ringträning på klubben.
Under vinterhalvåret har vi haft träningsgrupper i Mörrums ridhus samt lydnad och
rallylydnad i Tostarp.
Uppvisningar och Pr
Under året har vi varit med i länets tidningar vid ett par tillfällen. Vi har även haft uppvisning
i agility i samarbete med Sparbanken i Karlshamn.
Hemsidan
Information om klubben finns på klubbens hemsida, under året har webbmastern varit
Marlene Lundmark.
Klubben har har även öppen facebook-sida med information om klubben och en sluten
grupp för klubbens medlemmar samt några grupper för olika träningsgrupper som finns på
klubben.

Utbildning

Vi har inte haft någon utbildningsansvarig under året utan det ansvaret har legat på
styrelsen. Vi har fått tre nya utbildade instruktörer under året, Pernilla Lönnquist, Moa
Nilsson och Maria Lindström som alla blivit A1 instruktörer.
Annika Hedsten gick även en specialkurs i sök.
Följande kurser har arrangerats under året:
3 st valpkurser med 31 deltagare
9 st agilitykurser med 56 deltagare
4 st rallylydnadskurser med 19 deltagare
2 st övriga kurser med 10 deltagare
Lilla hundligan
Lilla hundligan har lagts vilande och istället har det arrangerats olika träffar och träningar för
ungdomar.
Stugkommittén
Stugkommittén har bestått av Gitt Nilsson (stuga inne) och Johan Nilsson (stuga ute).
Kommittén har anordnat flera arbetsdagar under året för att förbättra och laga saker på
klubben.
Gräsklippningen av våra planer har fungerat väldigt bra under året och vi är mycket nöjda
med entreprenören.
Tävling
Tävlingsannsvarig har varit Nathalie Gustafsson under året.
Vi har arrangerat följande tävlingar under året:
Officiell agilitytävling i klass 3 i mörrumsridhus
Officiell agility klass 1 och 2 tävling
Officiell lagtävling i agility
Vi har arrangerat träningstävlingar i agility under året.
Klubben har haft många tävlande som visat ”framtassarna” under året som gått.
Klubbmästerskap
Följande blev klubbmästare i agility 2016
Vinnare i agility small – Anna Svensson med Hedda
Vinnare i agility medium – Andreas Järvensivu med Stella
Vinnare i agility large – Josefin med Pilsner
Följande blev klubbmästare i rallylydnad 2016
Vinnare i nybörjare/fortsättning – Sara Ahlér med Pilsner
Vinnare i avancerad/mästare – Jeanna Lindblom med Blizz
Ungdoms SM
På USM var det 5 ekipage som representerade klubben, Julia Mauritzon, Moa Nilisson, My
lönnquist, Emmie Sjöström, Johanna Rubin.

Svenska mästerskapen
De som representerade klubben var:
Josefin Carlsson med Ninja
Josefin Carlsson med Skim
Staffan Ring med Midas
Andreas Järvensivu med Stella
VM
Josefin Carlsson med Skim har även vunnit lag guld på Sheltie VM
Champions
Josefin Carlsson med Ninja blev Rallylydnadsmästare
Övrigt
I slutet av 2016 hade klubben 179 medlemmar, förra året vid samma tidpunkt hade klubben
203 medlemmar.
Enligt Sveriges Hundungdoms stadgar skall procentsatsen under 25 år vara över 60 % vilket
klubben klarar.
Vi har stödmedlemskap för medlemmar över 25 år. Klubben har för tillfället 43
stödmedlemmar.
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