Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsåret 2020 har varit ett tufft år. Covid 19
ställde till det för verksamheten redan i Mars.
Styrelsen har vidtagit följande åtgärder för
folkhälsomyndighetens restriktioner.
Första åtgärden vi fick vidta var att ställa in alla öppna
träningar. Detta pga att vi inte kunde styra hur många
som deltog. Kurser kunde hållas som planerat men hela
kurserna bedrivs utomhus.
Under sommaren lättade restriktionerna och vi hann med några öppna träningar samt en
medlemskväll, där allt arrangerades utomhus.
Vi uppmanar våra medlemmar till att följa de restriktioner som rådde. Vi uppdaterade dom
löpande om både SKK och folkhälsomyndighetens restriktioner.
-

Håll god handhygien. Tvätta och sprita händerna noga.
Skaka inte hand, det går bra att vinka.
Ta med egen utrustning för träning och kurs.
Stanna hemma om ni på något sätt känner er sjuka.
Ingen klubbverksamhet fick bedrivas inomhus på UBK.

Informationen skickades ut till medlemmarna via våra sociala medier. Informationen
publicerades facebook, instagram och hemsidan.
Vi fick tyvärr även ställe i Ungdoms SM 2020, som vi i Uppsala HU skulle ha arrangerat.
Detta pga folksamlingar större än 10 personer inte fick bedrivas.
Trots covid 19 har vi kunnat hålla våra medlemmar aktiva på sociala medier i form av
tävlingar och frågestunder på instagram.
Styrelsen har haft 11 möten under året.
Där samtliga varit deltagande vid nästan alla möten. Mötena har hållits digital via messenger
gruppsamtal.

Kurser
Under 2020 har vi haft ett mindre kursutbud än tidigare år. Detta beror till största del pga
Covid-19, vilket gjort att vi inte kunnat utbilda nya instruktörer som planerat. Det har varit stor
efterfrågan på kurser. En särskild efterfrågan på kurser har varit valpkurser och agility.

Vår instruktör Rebecka Gadle försökte uppfylla efterfrågan genom att erbjuda mycket
privatlektioner som blev mycket uppskattade och covid-19 säkra.
Vi hade behövt haft fler valp och allmänlydnadskurser pga hög efterfrågan.
Tyvärr har inte våra instruktörer haft möjlighet att hålla i sådan kurser under hösten 2020
men det kommer planeras under våren 2021.
Uppsala HU har under verksamhetsåret 2020 anordnat;
● Nybörjarkurs i agility
● Valpkurs
● Dragkurs - Grönt kort
● Allmänlydnadskurs
● Sportlovsläger för barn
● Temakväll hundmöten
● Agility privatträningar - Totalt 11h för 6 olika ekipage

Aktiviteter
Våra öppna träningar, UHU öppna träningar tog ny form under 2019 där våra medlemmar
också fick vara delaktiga och arrangera träningar. Tanken detta år var att bedriva
verksamheten på samma sätt. Det har dock varit svårt att uppmuntra våra medlemmar till att
vara ansvariga för de öppna träningarna. Det har oxå varit sämre uppslutning pga de
rådande omständigheterna. Pga Covid-19 fick vi oxå ställa in flertalet öppna träningar.
Vi hoppas på bättre resultat och sammanstrålning till 2021.
Vi vill fortfarande 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!
De tillfällen vi haft öppna träningar har bland annat rally och brukslydnad stått på schemat.
Vi har även anordnat andra aktiviteter för UHUs medlemmar.
3/5 Uppsala hundungdoms Majblomma.
Uppsala hu anslöt sig till majblommans digitala insamling. Vi i Uppsala hu tycker att
barnfattigdom är ett viktigt ämne som bör lyftas. Insamlingen pågick fram till 13 Maj.
Tillsammans samlade vi in 150 kr.
13-14/6. Agria hundpromenad. Agria bjöd i år in till digital promenad i förmån för hemlösa
hundar på Hundstallet. För varje hundägare som promenerar med sin hund skänker Agria
10kr till Hundstallet.
Ekipaget skulle anmäla sig digitalt och kunde i samband med de köpa en scarf.
Ekipaget skulle filma eller fotografera något under promenaden.
Bidraget skulle läggas upp på sociala medier med Hashtaggen #Agriahundpromenad

31/8 Medlemskväll. En kväll i augusti öppnade vi upp för rallylydnadsträning, fika och
information kring Uppsala HU. Det var en trevlig kväll som bjöd på nya vänliga ansikten och
tipspromenad för att blanda nytta med nöje bland annat.
Det kom ca 12 personer.

I år har vi fortsatt satsningen på våra sociala medier. Detta för att locka fler samt ständigt
vara aktiva i denna digitala värld. Vi har låtit medlemmarna synas med egna inlägg under
fredagar på vår instagram. Medlemmarna har fått maila in bild och text som vi postar.
Vidare på våra sociala medier 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 där vi uppmanat medlemmarna till att träna med sin
hund hemma. Varje advent har haft sitt eget tema och medlemmarna har vunnit priser från
Arken Zoo Gränby och Dogaccess.
Våra duktiga webbansvariga har lyft hemsidan och gjort fina presentationer av våra tävlande
medlemmar, instruktörer, ledare och styrelsen.
Under sommaren 2020 fick varje styrelsemedlem ansvara för varsin vecka och genom
inblickar i vardagen komma närmare våra medlemmar.

Tävlingar
Tävlingsåret blev kort.
Vi arrangerade den 5 oktober en kvällstävling i Rally nybörjarklass. Det var en mycket rolig
tävling som bjöd på god stämning. Och roligast av allt var att alla ekipage som deltog fick
kvalificerade resultat.
Vi har haft en quiz på Instagram under v37, V.36 och v. 34. Medlemmarna fick frågor kring
klubbverksamhet, Sveriges Hundungdom och olika hundsporter bland annat.

