
Verksamhetsberättelse 2018 
  
Verksamhetsåret 2018 har varit ett händelserikt år med 
flera kurser, tävlingar och aktiviteter. Vi har utbildat 
medlemmar för att kunna få ett bredare utbud av kurser 
och för att kunna hålla fler tävlingar. 
 
Vi har skickat medlemmar på utbildning i grundmodulen, 
agilityinstruktör steg 1, tävlingssekreterare rallylydnad, 
skrivare rallylydnad, domare rallylydnad, 
freestyleinstruktör steg 1, friskvårdsinstruktör samt ledarutveckling steg 1. 
  
Kurser 
Under året har vi haft ett brett kursutbud och ett stort intresse att gå kurs från våra 
medlemmar. Många har visat intresse för allmänlydnadskurser men även valpkurs, agility 
och freestyle. I princip har alla våra kurser varit fyllda med flera reserver på kö. Tyvärr har vi 
inte kunnat hålla fler allmänlydnadskurser under året då vi haft svårt att få tag på 
instruktörer. 
 
Uppsala HU har under verksamhetsåret anordnat; 

● Två nybörjarkurser i agility 
● Handlingkurs i agility för Enya Habel 
● Kurs i tävlingslydnad - fokus startklass 
● Två temakurser med fokus på vardagslydnad 
● En allmänlydnadskurs 
● Valpkurs 
● Fotokurs för nybörjare - Hur fotar jag min hund på bästa sätt? 
● Fortsättningskurs i freestyle med inriktning mot tävling för Susanne Jaczewski 
● Friskvårdskurs med fokus på koordination och balans 
● Dagläger för barn under 15 år 
● Utställning för nybörjare - temadag 
● Prova på-dag i bruksgrenen spår 

 
 
Aktiviteter 
Föreläsning anordnades i november. Jessica Johansson från Game On Puppy bjöds in att 
hålla sin föreläsning Maximera uthålligheten inför tävling. Ca 30 personer kom på denna 
inspirerande föreläsning. 
 
Våra träningsdagar, UHU-tisdag, har varit välbesökta och uppskattade. Varje tisdag har haft 
olika teman där medlemmar och ansvariga för träningen har hjälpt varandra under kvällen. 
Teman har bland annat varit rallylydnad, freestyle, störningsträning, socialpromenad, 
filmkväll och agility.  
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Utöver UHU-tisdagarna har vi också anordnat andra aktiviteter. Inför rallylydnadstävlingen 
under hösten höll vi en trivselkväll med bakning och den 4 december höll vi en ringträning 
inför Stockholms hundmässa där våra medlemmar kunde träna för en mindre kostnad. 
Den 10 december hade vi en kväll för Musikhjälpen med tillhörande julfika och pyssel. Man 
fick julfika och betala en summa för att pyssla och vara med i tävlingar. Pengarna som 
samlades ihop skänktes till Musikhjälpen. 
 
Vi har även haft en tävling med årstidstema på facebook där medlemmarna har kunnat 
skicka in sina fina bilder på hundar för att få den presenterad som omslagsbild. Vinsten har 
varit ett UHU-pannband/keps till vinnande bilden. 
 
 
Tävlingar 
Den 7-8 april och 13-14 oktober anordnade Uppsala Hundungdom tillsammans med 
Uppsala Brukshundklubb rallylydnadstävling med dubbla starter. Flera av våra medlemmar 
deltog som funktionärer och engagerade sig. På denna tävling kunde medlemmar i Sveriges 
hundungdom mellan 6-25 år kvala till Agria Rallylydnad Cup. Vi hade flera duktiga ekipage 
som kvalade. 
 
En Luciacup i rallylydnad nybörjarklass hölls tre torsdagar i rad med start 29/11. Tävlingarna 
hölls i Jälla inomhushall. Efter sista delen i cupen korades en Luciacup-vinnare. 
 
Då vi utbildat en domare i rallylydnad under året har vi även hållt 2 st inofficiella tävlingar i 
rallylydnad, 2 och 22 september.  
 
Vi har även anordnat en Freestyle och Heelwork to Music tävling den 24 november. 
Tävlingen bestod av både officiella och inofficiella klasser. Tävlingen anordnades på 
Stockholms hundsportcentrum tillsammans med medlemmar och personal från 
anläggningen. Det blev en lyckad tävlingsdag. 
 
Vår första agilitytävling höll vi tillsammans med Uppsala Brukshundklubb den 29-30 
september. Uppsala Hundungdom ansvarade för lördagens klass 1-tävling som var mycket 
uppskattad bland de tävlande och funktionärerna. På söndagen var vi funktionärer och 
hjälpte till på Uppsala Brukshundklubbs klass 2-tävling. 
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