Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse
för år 2019.
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Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året
Distriktsombud
Skåne Blekinge distriktet ligger vilande
Medlemsmöte
Två medlemsmöten har avhållits, ett i sommar och ett på hösten. Förutom detta har årsmöte
avhållits i februari. Vi har även kallat medlemmarna till informationsträff angående eventuell
flytt till travbanan i Asarum.
Aktiviteter
På måndagarna har en lydnadsgrupp tränat på klubben och på onsdagarna en agilitygrupp.
Det har varit olika typer av ungdomsaktiviteter och träffar för ungdomarna under året.
Medlemmarna har även skrivit ut på klubbens facebooksida om att träffas och träna
rallylydnad.
Det har arrangerats några träningstävlingar i agility. Det har även arrangerats några
träningstävlingar i lydnad i samarbete med brukshundsklubben.
Klubben har haft en medlemsaktivitet om massage som man kan göra på sina hundar
hemma samt upp- och nedvärmning innan träning och tävling.
Klubbens agility instruktörer har blivit erbjudna att träna för Tobias Sjöberg och Lilly Leete
och även att gå på en clinik i running contact som var öppen för alla medlemmar på klubben.
Uppvisningar och Pr
Under året har vi varit med i länets tidningar vid ett par tillfällen. Vi har även haft
uppvisningar i agility.
Hemsidan
Information om klubben finns på klubbens hemsida, under året har webbmastern varit
Pernilla Lönnquist.

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
Utbildningskommittén har bestått av Josefin Carlsson. Jeanna Lindblom har blivit godkänd
tävlingsledare i agility.
Följande kurser har arrangerats under året:
Steg 1 agility – 6 st deltagare
Steg 2 agility – 16 st deltagare
Steg 3 agility – 14 st deltagare
Allmänslydnadskurs – 27 st deltagare
Valpkurs – 8 st deltagare
Ungdomssatsning
Det har arrangerats olika träffar och träningar för ungdomar.
Stugkommittén
Stugkommittén har bestått av Patrik Lönnvist och Jonas Lindström som ansvarat för stuga
ute samt Emmy Klyft som ansvarat för stuga inne.
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.
Klubben har även fått ny belysning på träningsplanerna av kommunen.
Tävling
Tävlingsannsvarig har varit Maria Lindström under året.
Vi har arrangerat följande tävlingar under året:
Inofficiell kvällstävling den 7/5
2 dagars officiell agilitytävling i klass 1 och två samt lag den 31/8 och 1/9.
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 2018:
Vinnare i agility xsmall – Jessica Svensson med Sigge
Bästa ungdom - Stephanie Smith med Banzai
Vinnare i agility small – Josefin Carlsson med Ninja
Bästa ungdom – Julia Mauritzon med Inka
Vinnare i agility medium – Kerstin Lindblom med Noah
Bästa ungdom – Ebba Karlsson med Molle

Vinnare i agility large – Maria Lindström med Alice
Vinnare i agility xlarge – Sara Goos med Chappie
Bästa ungdom – Sara Goos med Chappie
Ungdoms SM
Svenska mästerskapen
De som representerade klubben på SM var:
Agility:
Josefin Carlsson med Ninja
Josefin Carlsson med Skim
Josefin Carlsson med Smarty
Julia Mauritzon med Inka
Lydnad:
Catja Krook med Kid
Övrigt
I slutet av 2019 hade klubben 186 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 40 stycken
stödmedlemmar.
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