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Medlemmar
Vid årets slut fanns 531 st medlemmar varav 257 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 2004: 286 st 2005: 306 st
2006: 276 st 2007: 301 st 2008: 332 st 2009: 335 st
2010: 318 st 2011: 237 st 2012: 365 st 2013: 267 st
2014: 261 st 2015: 280 st 2016: 270 st 2017: 281 st
2019: 266 st 2020: 249 st 2021: 412 st 2022: 531 st

Styrelsen
Följande personer har ingått i 2022 års styrelse:

Ordförande Malin Öster (vald på 1 år)
Sekreterare Sofie Uppman Bruce (vald på 2 år)
Kassör Rolf Gustavsson (vald på 1 år )
Ledamöter Ing-Christin Lindblom(vald på 1 år)

Tanja Nestserava (vald på 2 år)
Elin Fahlander (vald på 2 år)
Olivia Gustafsson (vald på 1 år)

Suppleant Yvonne Öster (vald på 1 år)
Ida Wessberg (vald på 2 år)

Styrelsemöten
Linköpings Hundungdom har under verksamhetsåret 2022-2023 haft 13 stycken
styrelsesammanträden mellan mars-februari.



Medlemsmöte
Vi har haft ett medlemsmöte under året. Vi har dessutom 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 året har vi haft kurser tisdagar, torsdagar och en del helgdagar. En del kurser har
varit under flera veckor och några har varit en gångs-kurser. Glädjande är att det är
många nya ungdomar som dykt upp på kurserna.
Vi har under året haft kurser i agility, lydnad, hooper, valpkurs, freestyle, rally och
nosework.
Totalt har vi haft 41 olika kurser under året.
På önskemål från medlemmar hade vi kursfritt halva december och hela januari så att
hallen fanns till förfogande för privat träning hela dygnet.

Sommarläger 2022
Under sommarlovet hade klubben helgläger för 25 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.
Vi satsade i år lite extra på agility och hyrde därför in en extern instruktör som, i
bastuvärme, drillade våra barn i agilityns ädla konst.
Helgen avslutades med att de barn som ville fick springa en blåbärsbana i agility inför
publik.

Ungdomssatsning
I September startades ett nytt projekt som vi kallar ungdomssatsningen. I den ingår
ungdomar som har ett brinnande intresse för hundar. Tanken är att de under detta år ska
få en inblick i de flesta hundsporter men också få träffa veterinär, hunddagis, kennel mm
Under hösten har de haft 6 träffar och fler kommer det bli under vår och sommar.

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 fick en julklapp. Klubben bjöd även på glögg och pepparkakor och det spelades
julmusik som stämningshöjare. 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. Under våren
testade vi konceptet med ett begränsat antal förbokade platser, vilket uppskattades då
det inte var lika fullt på samträningen.
Under hösten arrangerade vi en del tävlingar, både inoff och officiella på onsdagarna
och de onsdagar som blev kvar lät vi vara bokningsbara för alla medlemmar.

Klubbstugan
I slutet på 2021 beviljade Arvsfonden 494 000 kr för byggande av en klubbstuga. I början
på 2022 lämnade vi in en preliminär bygglovsansökan som fick godkänt. Stugan är på
71 kvm och innehåller entréhall, handikapptoa, kök och en cafédel där det kan vara
föreläsningar, kurser etc och där det även ska vara tävlingssekretariat/kontor.
Efter det preliminära bygglovet var klart startade arbetet med att ta fram alla de
dokument som krävs för den riktiga bygglovsansökan. 31 mars fattade kommunen beslut
och efter ett tekniskt samråd fick vi startbesked den 19 maj. I slutet på september kom
modulhuset och det sattes upp på två veckor. Vi har anlitat företag för grävning,
anslutning av el, vatten och avlopp och vissa snickeriarbeten och sen har vi haft duktiga
medlemmar som satt skivor på väggar, tak och golv, spacklat, slipat, målat och lagt golv.

Ekonomi
Det har varit ett mycket händelserikt år ekonomiskt framförallt eftersom vi är igång och
bygger en ny klubbstuga. Stugan och arbetet för att bygga den har vi hittills betalat drygt
870 000 kronor för men samtidigt har vi fått ett stort bidrag från Arvsfonden på 494 000
som täckt en stor del av utgifterna. Stugan är inte färdig ännu utan vi räknar med utgifter
på ytterligare ca 400 000 kronor innan allt är klart.
Intäkterna från uthyrningen av hallen har gett ca 375 000 kronor från träning i hallen, den
största inkomstposten. Näst störst är anmälningsavgifter från tävlingar på 206 000 kr.
Intäkterna från hallen väntas sjunka lite 2023 eftersom priset för medlemmar sänkts och
vi samtidigt under högsäsong inte tillåter icke-medlemmar att hyra hallen
.
Trots de stora utgifterna redovisar klubben ett plusresultat på ca 250 000 kronor för året,
detta får dock ses som en bokföringsteknisk vinst eftersom kostnaderna för klubbstugan
kommer att tas över 10 år. I år är den bokförda kostnaden för denna bara 37 625 kr
870 000 - 494 000 = 376 000
376 000 / 10 = 37 600 kr
Man fördelar på på det sättet kostnaden för en investering över dess ekonomiska
livslängd. Att vi valt att skriva av klubbstugan på 10 år har att göra med att det
arrendeavtal vi fått teckna med kommunen för marken där stugan står sträcker sig över
just 10 år. Vi hoppas naturligtvis att stugan ska få vara kvar på platsen mycket längre än
så!

Klubbens likviditet (pengar som vi kan använda oss av) är god. Vi har 923 000 kr i medel
på våra olika bankkonton. Detta gör att vi bedömer att vi förutom att färdigställa huset



också skulle kunna investera i ny konstgräsmatta i träningshallen under kommande
verksamhetsår om årsmötet beslutar om detta.

Tävlingar
Sport Antal
Officiell Freestyle & HtM 5
Officiell Agility 3
Officiell Rallylydnad 4

Övrigt
Vi har under året fått två nya agilityinstruktörer som gått sin utbildning via SHU.

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

Freestyle FS1: Anita & Butzi
FS2: Monika & Sigge
FS3: Agneta & Lykke

Heelwork to music HtM1: Linnea & Hälge
HtM2: Monika & Sigge
HtM3: Anna & Danne
TTM: Södermanz
Bäste minior: Fanny & Babben
Bäste junior: Nora & Lykke

Rallylydnad Blåbär: Åsa & Isa
Nybörjare/Fortsättning: Jessica & Wilya
Avancerad/Mästare: Sofie & Sigge

Agility Barnklass: Molly & Lily
Blåbär XS: Margareta & Emma
Blåbär S:  Malin & Vita
Blåbär M: Sandra & Snava
Öppenklass XS: Britta & Peggy
öppenklass S: Malin & Luna
Öppenklass M: Sandra & Yra
Öppenklass XL: Malin & Split

Lydnad Linda
Hoopers Barnklass: Alice & Hälge

Lägre nivå S: Malin & Vita
Lägre nivå L: Tanja & King
Högre nivå S: Malin & Luna
Högre nivå L: Yvonne & Alex



 

 Medlemmars prestationer 2022
Vi vill gratulera alla klubbens ekipage som visat framtassarna i alla olika tävlingsgrenar
under året! Ett extra grattis till:

Klara Wallman o Winna för Championat i Freestyle
Klara Wallman o Loppan för diplom i HtM 1 och HtM 2
Emelie Waller o Maui för diplom i Rally Nybörjarklass och Fortsättningsklass
Anna Karlsson o Danne för deltagande i TtM-SM och HtM-SM
Eva Johansson o Exxa för diplom i HtM 1 och HtM 2 samt för deltagande i TtM-SM
Eva Johansson o Lyza för diplom i HtM 1
Erika Johansson o Tammie för diplom i Rallylydnad Fortsättningsklass, championat i
Freestyle och HtM samt deltagande i HtM-SM
Erika Johansson o Lewis för diplom i FS 2 och championat i Freestyle
Jeanette Petersson o Harry för diplom i HtM 1
Elin Fahlander o Lily för diplom i Hoppklass 1
Elin Fahlander o Lava för diplom i Hoppklass 1
Myriam Persson o Irish för championat i Rallylydnad
Myriam Persson o Diva för diplom i FS 2, diplom i Startklass Lydnad samt för championat i
Rallylydnad
Myriam Persson o Destiny för diplom i Rallylydnad Nybörjarklass
Monika Bruce o Sigge för diplom i FS 2 o HtM 2
Sofie Uppman Bruce och Chessie för diplom i FS 1 o HtM 1
Sofie Uppman Bruce och Iris för dplom i Rallylydnad Nybörjarklass
Annika Mojanis o Mezzi för championat i Agility och Hoppklass, för det finska championatet i
hoppklass samt deltagande i både lag o individuellt SM i agility
Annika Mojanis o Izac  för deltagande i Agility SM
Annika Mojanis o Li  för det finska championatet i hoppklass
Annika Mojanis o Mickan för diplom i Hoppklass 1
Annika Mojanis o Bella för diplom i Hoppklass 1
Olivia Gustafsson o Kida för deltagande i Ungdoms-SM


