
Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2020.  
 
Styrelsen  
Catja Krook                 Ordförande  
Stephanie Smith        Vice ordförande  
Moa Nilsson               Sekreterare 
Linnéa Turesson        Vice sekreterare  
Annika Hedsten         Kassör  
Ebba Karlsson            Ledamot  
Nellie Knutsson         Suppleant  
My Lönnquist            Suppleant  
 
Josefine Carlsson     Utbildningsansvarig  
Tina Lennartsson     Ungdomsansvarig  
Maria Lindström      Tävlingsansvarig  
Pernilla Lönnquist    Webbansvarig  
Jonas Lindström        Stuga ute  
Patrik Lönnquist        Stuga ute 
Emmy Klyft                 Stuga inne  
 
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året  
 
 
Medlemsmöte  
Ett medlemsmöten har avhållits i somras och på grund av rådande pandemi så 
skickades en medlemsinformation ut i höstas istället för möte.  
 
 
Aktiviteter  
Under året med en pågående pandemi och restriktioner att följa så har det inte 
klubben kunnat bedriva så mycket aktiviteter.  
I våras arrangerades det en instruktörpepping där instruktörerna fick gå kurs för 
Kalle Karlsson. 
Måndagsträningarna och onsdagsträningarna har fått ställas in under året. 
Klubben har inte kunnat arrangera några tävlingar eller träningstävlingar under året 
pga covid-19.  
 
 
Uppvisning och Pr 
Under året har vi varit med i länets tidningar vid ett par tillfällen. 
 
 



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. My Lönnquist, Linnéa 
Turesson och Stephanie Smith har blivit godkända A1 instruktörer.  
 
Följande kurser har arrangerats under året:  
Steg 1 agility – 14 st deltagare  
Steg 2 agility – 13 st deltagare  
Steg 3 agility – 9 st deltagare  
Valpkurs - 6 st deltagare  
Allmänlydnadskurs – 16 st deltagare  
Ung med hund – 11 st deltagare  
Fortsättningskurs – 6 st deltagare  
 
Det arrangerades även några temakvällar under hösten i rallylydnad och Nosework  
 
 
Ungdomssatsning  
Det har arrangerats en ung med hund kurs både på våren och hösten.  
  
 
Stugkommittén  
Stugkommittén har bestått av Patrik Lönnquist och Jonas Lindström som ansvarat 
för stuga ute samt Emmy Klyft 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  
Tyvärr har de flesta tävlingar varit inställda under året och klubben har inte heller 
kunnat arrangera någon. Däremot har klubben kunnat arrangera ett 
klubbmästerskap i agility för medlemmarna.  
 
 
 



Klubbmästerskap  
Följande blev klubbmästare i agility 2020:  
Vinnare i agility x-large: Maria Lindström med Eya  
 
Vinnare i agility large: Anna Svensson med Ebba  
 
Vinnare i agility medium: Per Svensson med Lykka  
 
Vinnare i agility small: Josefin Carlsson med Ninja 
Bästa ungdom: Stephanie Smith med Gizmo 
 
Vinnare i agility x-small: Jessica Svensson med Lillebror 
 
Ungdoms SM 
Ungdoms SM blev inställt på grund av covid-19 
 
 
Svenska mästerskapen  
SM blev inställt på grund av covid-19 
 
Övrigt  
I slutet av 2020 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 40 
stycken stödmedlemmar.  
 
På styrelsens uppdrag genom 
 
Ordförande 
Catja Krook 
 
 


