
Linköpings Hundungdom har under 2021 så sakteliga kunnat dra igång
aktiviteter efter att de flesta restriktionerna gällande corona-pandemin tagits
bort. Vi strävar under 2022 emot att få igång de flesta aktiviteter så som de
brukar se ut normala år.

Kurser
Vi kommer fortsätta med att erbjuda kurser på klubben i olika sporter. Vilka det är beror på
efterfrågan men även vad våra instruktörer beslutar att hålla, vilket gör att det är svårt att
säga mer om innehåll.

Samträningar
Vi kommer troligen erbjuda samträningar inom olika former även under 2022.
Vi kommer fortsätta med veckans bana i rallylydnad och agility under utesäsongen. Vi
hoppas även på att se ett engagemang hos medlemmar som vill arrangera samträningar
under denna period även i andra grenar.

Max 25-gruppen
Läger
Vår ambition är att hålla åtminstone ett läger för barn och ungdomar i år.

Samträningar för ungdomar
Även här är vår ambition att som under det senaste halvåret hålla samträningar för
barn och ungdomar då det är en del av vår verksamhet vi vill få igång mer.

Tävlingar
Agility
Vi kommer arrangera ett flertal tävlingar, både inofficiella och officiella.

Freestyle & HtM
Inom denna gren planerar vi att hålla 7-8 stycken tävlingar totalt under året.
Vi kommer även ha en onlinetävling.



Rallylydnad
Klubben kommer arrangera 4 officiella tävlingar på olika nivåer.
Vi kommer också arrangera en eller ett par inofficiella tävlingar.

Hoopers
Vi kommer under året försöka få till en inofficiell tävling i hoopers.

Lydnad
Vi kommer under året försöka få till en eller ett par officiella lydnadstävlingar i år.

Övriga aktiviteter

Under 2022 planerar vi att utbilda fler tävlingsledare inom flera olika sporter.  Vi vill
vidareutbilda våra instruktörer samt utbilda nya agility- och freestyleinstruktörer främst.
Vi vill också utbilda freestyledomare.

Klubbstuga
Vi har under 2021 beviljats medel från Arvsfonden för att bygga en efterlängtad klubbstuga
och vi har även fått ett preliminärt bygglov. Arbetet med att begära in anbud har påbörjats
och förhoppningsvis kommer vi att ha en klubbstuga innan året är slut. Medlen från
Arvsfonden är enbart en delfinansiering så vi behöver sponsorer och personer som kan
hjälpa till med bygget. Vi hade tänkt ha en julgransplundring för att samla in pengar men pga
pandemin blev den inställd. I stället blir det en junigransplundring med olika aktiviteter där vi
hoppas få in mycket pengar.

Sektioner
Vår ambition framöver är att få igång mer arbete i de olika sektionerna för att på sikt få en
mer aktiv klubb. Till detta hör även att få våra medlemmar mer aktiva att hjälpa till med
aktiviteter som hör till vår verksamhet. Exempelvis handlar det om att leda barn- och
ungdomsträningarna, vara med och planera samt genomföra läger men också mer inriktat
på att utveckla förutsättningarna för de olika hundsporter vi representerar på klubben.


