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Medlemmar
Vid årets slut fanns 412 st medlemmar varav 207 st är i ålder 6-25 år.
Vi i styrelsen tror att den stora ökningen av medlemmar beror på våra ändrade regler
gällande kurs hos oss; för att delta behöver man vara medlem numera.
Medlemsutveckling de senaste åren:
2002: 160 st
2003: 189 st
2006: 276 st
2007: 301 st
2010: 318 st
2011: 237 st
2014: 261 st
2015: 280 st
2019: 266 st
2020: 249 st

2004: 286 st
2008: 332 st
2012: 365 st
2016: 270 st
2021: 412 st

2005: 306 st
2009: 335 st
2013: 267 st
2017: 281 st

Styrelsen
Följande personer har ingått i 2021 års styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

My Sackenreuther (vald på 1 år)
Sofie Uppman Bruce (vald på 1 år)
Rut Jonsson (vald på 2 år )
Malin Öster (vald på 1 år)
Tanja Nestserava (vald på 2 år)
Elin Fahlander (vald på 2 år)
Felicia Uhre (vald på 1 år)

Suppleant

Ing-Christin Lindblom (vald på 1 år)
Jeanette Englund (vald på 2 år)

Styrelsemöten
Linköpings Hundungdom har under verksamhetsåret 2021-2022 haft 12 stycken
styrelsesammanträden mellan mars-februari.

Medlemsmöte
Vi har inte haft något medlemsmöte under året. Vi har dock varit väldigt aktiva med att ställa
frågan om någon medlem har punkter de vill att vi ska ta upp till diskussion vid nästa möte,
denna kommunikation har skett via sociala medier.

Kurser och aktiviteter
Kurser
Under våren och sommaren var kursverksamheten rejält påverkad av pandemin. Några
sporadiska kurser hölls. Under hösten har klubben haft två kurser/kväll måndagar,
tisdagar och torsdagar. Glädjande är att det är många nya ungdomar som dykt upp på
kurserna. Vi har också provat på ett nytt koncept med inhyrda instruktörer. Detta system
ska utvärderas och om det ska finnas kvar förbättras under våren 2022.
Vi har under året haft kurser i agility, lydnad, hooper, valpkurs, freestyle, rally och
nosework.

Sportlovsjoggen
På grund av Covid-19 ville vi genomföra ett virtuellt lopp och skapade därför eventet
”sportlovsjoggen”. Eventet gick ut på att man skulle springa/gå en sträcka som man var
bekväm med minst en gång under sportlovet. När man hade deltagit kunde man dela
med sig i vår Facebook-grupp och även få en medalj med klubbens logga på.
Vi hade sammanlagt 24 anmälda som alla genomförda sina lopp och fick medaljer
skickade hem till sig efter loppet.
LHU-fys
Under vårterminen hade vi 6 st gratistillfällen av fysträning för både människa och hund
på klubben. Passen var ca 60 min långa och fokuserade på styrka varannan gång och
löpning varannan gång. Övningarna anpassades så att alla kunde delta på sin egen
nivå. Hur många deltagare som kom varierade mellan tillfällena men vi var som mest 10
ekipage.

Coronamästerskapen
För andra året i rad anordnade freestylekommitten Öppna svenska Coronamästerskapet
i freestyle. En helt webbaserad tävling med flest tävlande från Sverige men även från
flera EU länder. Även enstaka tävlanden från bland annat Japan dök upp. Tävlingen
hade div coronaanpassade klasser, blanda annat en köksklass där de tävlande kunde
tävla inomhus på en liten yta. Upplägget blev väldigt uppskattat.
Midsommarhoppet
För att stilla allas tävlingsabstinens så anordnade vi två blåbärsklasser och två
öppenklasser under midsommarhelgen. Vi hade ingen anmälan innan utan folk fick
anmäla sig på plats, vi hade aldrig trott att det skulle komma så många som det gjorde.
Alla nollor fick pris och plac 1-3 i varje klass fick extra fint pris. Pengarna som drogs in
under dagen gick till toalettvagnen.

Sommarläger 2021
Under sommarlovet hade klubben helgläger för 20 st medlemmar mellan åldrarna 7–16
år. Med hjälp av 10 ledare fick barnen tillsammans med sina hundar via olika stationer
prova på olika sporter som agility, rallylydnad, hoopers och nosework. De fick även gå
tipspromenad, leka olika lekar och äta god mat, fika och godis som klubben bjöd på. De
fick fina goodiebags där flertalet sponsorer varit med och bidragit.
Helgen avslutades med uppvisning för familjemedlemmar.
Öppet Hus på Novemberlovet
På höstlovet hade vi öppethus på klubben för skollediga barn och ungdomar. Glädjande
nog kom drygt 30 stycken, plus några föräldrar. De som hade hund kunde testa
nosework, agility, och hooper. De som inte hade egen hund fick möjlighet att låna glada
snälla hundar som lånades ut av ledarna. Självklart hade vi diverse lekar och annat kul.
Det fanns också möjlighet att ta hundborgarmärket. Alla bjöds på fika, GODIS och
pizzabuffe.
Extra kul var det att Lotta Treiberg från Sveriges hundungdom kom och överlämnade
den fina utmärkelsen att LHU blev årets Hundungdomsklubb! Hon gjorde också ett
reportage om klubben som sen dök upp i tidningen Brukshunden. Klubben fick ett diplom
och dessutom 10 000 kronor.
Hopparedagen före dopparedagen
Den 23/12 bjöds medlemmarna in till inofficiell agilitytävling för att undkomma julstöket.
Det var fyra lopp, varav två blåbärsklass och två öppenklass. Alla som gick runt med noll
fel bjöds på en fin julklapp. Klubben bjöd även på glögg och pepparkakor och det
spelades julmusik som stämningshöjare. Då coronarestriktionerna var hårda delades
tävlingen upp i flera delar. Anhöriga fick tyvärr ej medfölja (förutom föräldrar till barn) så
därför livesändes tävlingen så att vänner och bekanta kunde heja på hemifrån.
Sammanlagt var det ca 100 starter.
Nyårshoppet
Återigen följdes LHU´s tradition med att ha inofficiell agilitytävling på nyårsafton. I år var
det även ”bubbelklass” i freestyle. Detta för att trötta ut hundarna och ge dem en positiv
upplevelse på nyår. Tävlingen var i LHUS´s inomhuslokal för att slippa undan eventuella
smällar och fyrverkerier. Alla som tog sig runt banan med noll fel fick en present.
Klubben bjöd alla på snacks och cider. Det fanns ett photobooth där man kostnadsfritt
fick fina nyårsbilder på sina hundar.
Sammanlagt var det ca 100 starter.
Samträning
Vi har under året erbjudit samträning för medlemmar på onsdagskvällarna. Vi har haft ett
cirkulerande schema så alla sporter har erbjudits. Under hösten krävdes det ingen
anmälan utan alla som ville fick komma. Under våren har vi testat ett nytt koncept där vi
haft föranmälan och ett maxtak. Under den första timmen har vi erbjudit träning för
ungdomar under 20 år att delta gratis och med en ledare (vilket oftast varit någon frivillig

medlem på klubben som kan sporten, ej alltid instruktör). Ungdomsledaren har sedan
fått delta under resterande tid av samträningen efter ungdomstimmen. Även under
denna period har vi erbjudit ett cirkulerande schema utifrån de representerade sporterna
på klubben.
Ekonomi
Det goda resultatet 2021 beror till stor del på att LHU har fått tillfälligt bidrag från
kommunen för förlorade intäkter pga pandemin. Freestylesektorn har anordnat fyra
officiella tävlingar och rallysektionen två under hösten. Inofficiella tävlingar i agility,
rallylydnad och freestyle har ägt rum för att få in pengar till en kommande klubbstuga.
Glädjande nog har Arvsfonden beviljat medel för att bygga klubbstugan så arbetet kan
påbörjas 2022. LHU utsågs till årets ungdomsklubb 2020 och vi fick motta ett bidrag på
10 000 kr för detta. Vi har även fått bidrag till sommarläger och öppet hus under
höstlovet.
I slutet på våren köpte vi äntligen vår efterlängtade toalett med vatten vilket ger oss
möjlighet anordna fler tävlingar. Nya agilityhinder och tunnlar, utställningstält och
högtalare har införskaffats under året och uteplanerna har fått stängsel och grindar
mellan planerna.

Tävlingar
Sport
Officiell Freestyle & HtM
Inofficiell Freestyle & HtM
Inofficiell Agility
Officiell Rallylydnad
Inofficiell Rallylydnad

Antal
4
1
3
2
2

Övrigt
Vi blev utsedda till årets klubb av Sveriges Hundungdom.
Vi har under året fått en ny tävlingsledare i Agility samt två nya skrivare i rallylydnad.

Klubbmästerskap
Klubbmästerskap hölls i sporterna agility, rallylydnad, nosework, freestyle & heelwork to
music. Klubbmästare blev följande:
Freestyle

Heelwork to music

FS1: Felicia & Raven
FS2: Anna & Sam
FS3: Agneta & Lykke
HtM1: Linnea & Hälge
HtM2: Monika & Sigge
HtM3: Anna & Danne

Rallylydnad

Agility

Nosework

Bubbelklass: Fanny & Lykke
TTM: Anna med Sam och Erika med Tammy
Veteranklass: Rut & Sigge
Bäste minior: Fanny & Babben
Bäste junior: Tova & Mira
Bäste senior: Felicia & Raven
Blåbär: Gun & Alice
Nybörjare/Fortsättning: Malin & Alex
Avancerad/Mästare: Sofie & Sigge
Blåbär XS: Britta & Peggy
Blåbär S: Olivia & Kida
Blåbär M: Carina & Athena
Blåbär L: Isabelle & Lizta
Blåbär XL: Tova & Mira
Öppenklass S: Malin & Luna
Öppenklass M: Annika & Izac
Agneta och Lykke




Medlemmars prestationer 2021
Vi vill gratulera alla klubbens ekipage som visat framtassarna i alla olika tävlingsgrenar
under året! Ett extra grattis till:

Myriam Persson och Irish tog diplom i startklass Lydnad
Myriam Persson och Diva tog diplom i Freestyle klass 1
Elin Fahlander och Lily tog diplom i rallylydnadens nybörjarklass
Monika Bruce och Sigge tog diplom i Freestyle klass 1 och HtM klass 1
Erika Johansson och Lewis tog diplom i Freestyle klass 1 och HtM klass 1
Rut Jonsson och Sigge tog diplom i HtM klass 1
My Sachenreuther och Yippie tog diplom i Freestyle klass 1 och klass 2
Agneta Larsson och Lykke blev Freestylechampion
Klara Wallman och Loppan tog diplom i Freestyle klass 2
Klara Wallman och Winna deltog i SM i Freestyle
Anna Karlsson och Danne deltog i SM i HtM och blev champion i HtM samt tog
diplom i Freestyle klass 2
Annika Mojanis och Lina tog diplom i Agility klass 1
Annika Mojanis och Mezzi blev utställningschampion och deltog i lag SM i agility
Annika Mojanis och Izac deltog i lag SM i agility. Izac var också kvalad för SM
individuellt i agility men deltog inte.
Annika Mojanis och Li deltog i lag SM i agility

