
Verksamhetsberättelse 2019 
  
Verksamhetsåret 2019 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 SBK valp- och 
allmänlydnadsinstruktörsutbildning, tävlingssekreterare 
och skrivare i rallylydnad, samt 
noseworkinstruktörsutbildning med start 2020. 
Vi har deltagit i flera styrelseutbildningar, en hos Sveriges hundungdom och en hos 
Studiefrämjandet. 
  
Kurser 
Under 2019 har vi haft ett brett kursutbud med många nya inriktningar, där exempelvis 
friskvårdskurs eller prova på SUP samt även mer traditionella, såsom valpkurs. Det har varit 
ett stort genomslag och popularitet där många kurser blivit fulla väldigt snabbt. En särskild 
efterfrågan på kurser har varit inom agility, valpkurs, freestyle och allmänlydnad. Med fler 
instruktörer har vi kunnat ha många olika inriktningar som har lockat nya medlemmar för i år. 
Vi hade behövt haft fler allmänlydnadskurser pga hög efterfrågan.  
Tyvärr har inte våra instruktörer haft möjlighet att hålla en sådan kurs under hösten 2019 
men det kommer planeras under våren 2020.  
 
Uppsala HU har under verksamhetsåret 2019 anordnat; 

● Nybörjarkurs i agility 
● Två valpkurser, en med inriktning mot tävling 
● Fem friskvårdskurser 
● Prova på brukssök 
● En rallylydnadskurs för nybörjare 
● Temadag för reaktiva hundar  
● Miljöträningskurs med passivitet och dogparkour 
● Nosework-kurs för nybörjare 
● Prova på SUP med hund 
● Freestyleläger för nybörjare 
● Påsklovsläger för barn och unga 
● Nybörjarkurs i freestyle 
● Cirkelfys och diplomering av Sund hund under en UHU-tisdag  
● Kvällskurs i Järlåsa för barn.  
● Klickerkurs 

 
 
Aktiviteter 



I maj anordnade vi en föreläsning om assistanshund där Agneta Fjaestad bjöds in för att 
informera om vad en assistanshund är, vilka typer det finns och mycket mer! Det var en 
spännande kväll som lockade många nya ansikten till klubben.  
 
Våra öppna träningar, UHU-tisdagarna, har i år tagit nya former då de har bollats vidare till 
våra medlemmar också. Vi har uppmuntrat fler till att vara ledare för en öppen träning då det 
kan leda till nya erfarenheter för ledaren samt att vi får nya idéer till våra träningar. Det är 
roligt och inspirerande för alla! Vi har på så vis haft många roliga UHU-tisdagar som har varit 
väldigt uppskattade med olika teman. De har även fått byta dag från att endast vara på 
tisdagar till andra dagar i veckan. Teman för de öppna träningarna har bland annat varit; 
inkallning, rallylydnad, social promenad, agility, impulskontroll och stadga, skogscirkel, 
skvallerträning & freestyle.  
 
Vi har även anordnat andra aktiviteter för UHUs medlemmar.  
19/3 “Ny på klubben!” Kvällen började med en kort presentation av Uppsala HU där många 
styrelsemedlemmar deltog och senare fick deltagarna gå ut och träna på en 
rallylydnadsbana med påhittade skyltar.  
 
18/6 Sommaravslutning där vi började med en kort promenad tillsammans och sen fika. Efter 
blev det dags för en aktivitet för både hund och förare då vi gjorde en UHU-damm där 
hunden fick springa in i en ruta och hämta olika föremål till sin förare.  
 
7/9 Hundloppis där personer oavsett medlemskap eller ej fick komma och gratis ställa upp 
ett bord med hundrelaterade saker och sälja. Uppskattad dag med mycket att fynda som 
planeras att utföras nästa år med lite utveckling. Vi fick lite kritik för dålig marknadsföring, 
nästa år ska vi satsa ännu mer på de för att locka fler till att både sälja och köpa.  
Ett bra initiativ för miljön.  
 
21/10 “Rosa promenad”. Vi anordnade en promenad i förmån för bröstcancerfonden där 
målet var att samla ihop 100 km tillsammans, vi fick ihop 111,75 km  och 210 kr totalt.  
11 personer var på plats och det var möjligt att samla kilometers via en app genom vår 
insamlingskod. 
 
23/11 Representanter för UHU under Lindbackens invigning av idrottshallen.  
Det var ett stort event med många besökare som var intresserade av vår verksamhet. Det 
kom fram många utan hund som gärna vill kunna ta del utav vår verksamhet. 
 
26/11 Medlemskväll med tårta för att fira att vi blev Årets hundungdomsklubb. Det 
arrangerades en tipspromenad, Kahoot-quiz och utlottning av fina priser! Det kom runt 20 
personer och många hade med sig sina hundar. Vi genomförde en utvärdering där alla fick 
enskilt fylla i olika saker om UHU 2019, vad de vill inför 2020 och liknande. Tillsammans 
hade vi en fin kväll! 
 
Den 11:e December arrangerade vi en julkväll med evenemangstitel “Musikhjälpen” årets 
tema var “Sex är inte ett vapen”.  



Vi samlade in pengar till musikhjälpen genom pyssel, pysslet bestod utav bland annat 
hundgodis, fleeceflätor och julgransprydnad. Det var en uppskattad kväll som lockade 
många medlemmar.  
 
I år har vi även satsat mycket tid på våra sociala medier. För att locka fler samt ständigt vara 
aktiva i denna digitala värld har vi lagt upp påminnelser inför öppna träningar, träningsbilder 
och videos, tävlingar och annat roligt på vår Facebook och Instagram. Vi har haft flera 
tävlingar där medlemmarna har nominerat deras egna bilder till UHUs omslagsbild eller haft 
chansen att vinna fina priser genom utlottning.  
Vi har även haft en adventskalender med videos på inlärning av olika tricks medlemmar kan 
lära sina hundar. 
 
Vidare om sociala medier, under sommaren 2019 fick varje styrelsemedlem ansvara för 
varsin vecka och genom inblickar i vardagen komma närmare våra medlemmar.  
 
 
Tävlingar 
Den 2a april startade vår tävlingssäsong genom en rallylydnadstävling i fortsättningsklass. 
Detta anordnades då vi tidigare utbildat nya tävlingssekreterare.  
 
Freestyle och HtM tävling  
 
Rallylydnadstävling tillsammans med REALgymnasiet den 13e maj. Studenterna utförde och 
planerade tävlingen som en del av deras examensarbete och vi samarbetade med 
arrangemanget i SBK Tävling samt funktionärer under tävlingen.  
 
Rallylydnadstävling Agria Cup i juni & september. Vi höll i två tävlingar med först fortsättning 
och avancerad, och senare nybörjare och mästare. Det var många duktiga ekipage och flera 
UHUare kvalade till Agria finalen i december.  
 
Lydnadstävling startklass september. 
En uppskattad tävling där en liten kuriosa var att domaren Bengt Neteborn berättade att 
tävlingen haft den högsta kvalitet bland sina tävlande för startklass som han nånsin sett. Vi 
genomförde lottningen genom att gömma alla nummer i olika goodiebags. Vi vill ännu en 
gång tacka Bengt för att han kom och ställde upp med kort varsel på vår tävling.  
 
Den 3e november höll vi i en Inofficiell rallytävling med halloween-tema samt 
klubbmästerskap för UHUare. Det var en väldigt uppskattad och rolig tävling då banskissen 
var allt annat än vanlig. Vår domare hade fått i uppdrag att rita en klurig bana även för 
föraren vilket blev en succé för både publik och tävlande. Tävlingen hölls i Tailzonehallen i 
Enköping.  
 
En Luciacup i rallylydnad fortsättningsklass hölls med tre deltävlingar i rad. Cupen startade 
den 28/11 Tävlingarna hölls i Jälla inomhushall. Efter sista delen (12/12) i cupen korades en 
Luciacup-vinnare. 
 



Våra sponsorer för årets tävlingar har varit Agria, Acana Orijen, Hundprylar.com, Arken Zoo, 
Aktivt djurliv, Pärltassar, djur i balans, Fondeliustassar, dogaccess, Algguttens hundmat och 
Nutrolins.  
 
Årets Ungdoms-SM hölls av Österåkers Hundungdom i samarbete med flera andra klubbar. 
Vi är grymt stolta över alla våra ekipage som var där och tävlade. I år såg vi till att trycka upp 
nya klubbtröjor särskilt så att de kunde användas under eventet. Det finns många vinster 
från U-SM att fira och vi är väldigt glada att så många medlemmar deltog i år.  
 
Vi deltog även som representanter för Uppsala Hundungdom vid årets Repskap (Sveriges 
hundungdoms årsmöte) samt Östra Svealands hundungdoms (ÖSHU) årsmöte.  
 


