
Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande 

verksamhetsberättelse för år 2021.  

  

Styrelsen  

Catja Krook      Ordförande  

Stephanie Smith         Vice ordförande  

Moa Nilsson                Sekreterare 

Linnéa Turesson          Vice sekreterare  

Annika Hedsten           Kassör  

Ebba Karlsson             Ledamot  

My Lönnquist              Ledamot  

Tova Berglund            Suppleant  

Agnes Wiktorsson.     Suppleant   

  

Josefine Carlsson     Utbildningsansvarig  

Tina Lennartsson     Ungdomsansvarig  

My Lönnquist            Tävlingsansvarig  

Pernilla Lönnquist    Webbansvarig  

Maria Lindström.     Stuga ute  

Carin Gagner.           Stuga inne  

  

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året  

  

Medlemsmöte  

Det har hållits ett årsmöte via Zoom i början av året samt ett medlemsmöte i höst. 

  

Aktiviteter  

Under året med en pågående pandemi och restriktioner att följa så har inte klubben kunnat 

bedriva så mycket aktiviteter.  

Måndagsträningarna och onsdagsträningarna har fått ställas in under året. 

Klubben har byggt nytt staket runt alla träningsplaner och hoppas kunna hålla skadegörelse 

och obehöriga ute.  

  



Uppvisning och PR 

Under året har vi varit med i länets tidningar vid ett par tillfällen och haft uppvisning på 

Mörrums ryttarförening.  

  

Hemsidan  

Information om klubben finns på klubbens hemsida, under året har webbmastern varit 

Pernilla Lönnquist.  

Klubben har även en 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  

Utbildningskommittén har bestått av Josefin Carlsson.  

 

Följande kurser har arrangerats under året:  

Steg 1 agility – 7 st deltagare  

Steg 2 agility – 8 st deltagare  

Steg 3 agility – 10 st deltagare  

Ung med hund – 19 st deltagare  

Valpkurs – 29 st deltagare  

  

Ungdomssatsning  

Det har arrangerats en “Ung med hund” kurs, både på våren och hösten.   

  

Stugkommittén  

Stugkommittén har bestått av Maria Lindström som ansvarat för stuga ute samt Carin Gagner 

som ansvarat för stuga inne.  

Kommittén har anordnat några 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  

Klubben har arrangerat en agilitytävling den 29/8  

  



Klubbmästerskap  

Följande blev klubbmästare i agility 2021:  

  

Vinnare i agility large: My Lönnquist med Lowa  

Bästa ungdom: Joline Gustafsson med Swisha  

  

Vinnare i agility medium: Per Svensson med Lycka  

Bästa ungdom: Ebba Karlsson med Molle  

  

Vinnare i agility small: Carin Gagner med Isa  

Bästa ungdom: Moa Nilsson med Iza  

  

Vinnare i agility x-small: Jesscia Svensson med Sigge  

  

Svenska mästerskapen  

Klubben har flera tävlande på årets agility SM.  

SM i lydnad blev inställt pga covid-19 

  

Övrigt  

I slutet av 2021 hade klubben 202 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 55 stycken 

stödmedlemmar.  

  

På styrelsens uppdrag genom 

Ordförande 

Catja Krook 

 

 


