
                         Verksamhetsberättelse för  

Hässleholm Hundungdom 2019 
 

 

Följande personer har ingått i styrelsen 
 

Ordförande: Petra Lindström 

Vice Ordförande: Linda Lidgren 

Kassör: Monica Avenmark 

Sekreterare: Jennifer Persson 

Ledamot: Magdalena Nilsson 

Ledamot: Kristin Avenmark 

Ledamot: Jennifer Persson 

Suppleant: Elisa Edgren Holmberg 

Suppleant: Johanna Sarkar 

 

Vid verksamhetsårets början var Annika Ericson klubbens ordförande, men av personliga skäl 

avgick hon och klubben hade ett extrainsatt årsmöte i början av juni. Då blev Petra Nilsson 

Lindström vald till ny ordförande och Johanna Sarkar blev nyvald suppleant. Styrelsen har under 

året arbetat med ett Årshjul för HHU, där allt arbete som pågår och utförs under årets alla månader 

finns specificerade. Tanken har varit att det ska bli lättare vid kommande överlämningar av 

styrelseposter och nya styrelser att överta det arbete som verksamheten kräver under året. Alla 

kommitteer har varit delaktiga i framtagandet av årshjulet. Styrelsen har även ordnat utrymme på 

Google Drive, där alla dokument och protokoll samlas som styrelsen arbetat med. Kassören Monica 

Avenmark har under året gjort ett fantastiskt arbete, då hon sett över alla försäkringar och förbättrat 

annat kring bokföringen, som gagnat klubben ekonomiskt och praktiskt. Ordförande vill härmed 

tacka alla i styrelsen för ert fantastiska engagemang under året!  
 

 

Följande personer har varit ansvariga för kommittéerna 
 

Agility: Anna-Karin Sjödin 

Utbildning: Malin Levin 

PR: Birgitta Nilsson 

Cafeteria: Kristin Avenmark 

Lokaler: Helena Bengtsson 

Hemsida: Magdalena Nilsson 

Hustomte: Ingemar Eriksson 

Aktivitetskommittén: Åsa Gunnarsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning 
Kursverksamhet under 2019 



 

Under året har Hässleholms Hundungdom hållit en rad olika hundkurser. 
 

Under våren 2019 hölls följande kurser: 

 
Agility Barn med hund: Annika Ericsson & Linda Denckert 

Agility Nybörjare: Elisa Edgren 

Agility Fortsättning: Camilla Karlsson & Malin Levin 

Agility Tävling: Ebba Eriksson 

Agility Senior: Malin Levin 

 

Under hösten 2019 hölls följande kurser: 
 

Agility Barn med hund: Magdalena Nilsson & Johanna Sarkar 

Agility Nybörjare: Camilla Karlsson 

Agility Fortsättning: Elisa Edgren 

Agility Tävling:  Ebba Eriksson 

Agility Senior: Malin Levin 

 

 

Agilitykommitteén 

Agilitykommittén har under året haft ett flertal möten med planering av kommitténs arbete. 

Den 24-25 augusti arrangerades Lyckohoppet på HHU vilket var en uppskattad tävling. Vi hade 

med samtliga klasser och tävlingen gav ett bra resultat, både som arrangemang och ekonomiskt.  

Sammankallande har varit Anna-Karin Sjödin och övriga i kommitteén har varit Berit Jönsson, 

Ebba Eriksson, Jennifer Persson, Kristin Avenmark och Sara Jansson. 

Vi har även köpt in nya mjuka hinder under året, långhopp mur och ett ramfritt däck. 

Tävlingsresultat 2019 

Klubben är mycket stolt över alla medlemmar som presenterat på olika sätt under året och önskar 

stort grattis! Bifogad tabell innefattar data hämtad från AgiData, tack till Jonas Erlandsson för 

sammanställningen av bilagan. Följande lista är självrapporterad av medlemmarna: 

Emelie Moberg & Stina deltog på SM både individuellt och i lag och  tog SM-Silver med laget Pax för 

vinsten och vann kvalloppet i hoppklass. 

Petra Lindström & Elda deltog både individuellt och i lag på SM och  tog SM-Silver med laget Pax för 

vinsten och vann kvalloppet i hoppklass. Elda blev även Svensk Rallylydnadschampion och fick även titeln 

RLDA. 

Annika Ericson deltog på U-SM med Svea & Siri. 

Annika Ericson & Siri uppflyttad till klass 3 

Jenny Damm & Azta blev Agility- & hoppchampion.  

Jenny Damm & Lilli tog Individuellt guld på SM och Silver på Crufts och NM.  

Jenny Damm med Lilli, Ziv & Azta deltog på EO och NM. Azta & Lilli deltog även på VM. 



Jenny Damm & Lilli vann LLU, Ziv kom 3:a & Azta 4:a. Alla 3 hundarna deltog på SM. 

Mia Nilsson & Katla tog SM-Silver med laget Fullt Drag. 

Mia Nilsson & Ci har blivit Hopp- & agilitychampion. 

Mia Nilsson & Hayli uppflyttad till klass 2 

Linnea Nilsson & Pim har blivit hoppchampion 

Sara Edgren & Gimli kvalade till final på Agility SM 

Sara Edgren & Ori kvalade till SM men startade ej 

Eleonor Mohlin & Liv vann LLU, deltog på NM och VM. Tog lag-brons på NM. Liv deltog på SM. 

Eleonor Mohlin & Louie kvalade till EO på LLU men valde att inte delta. Louie kvalade till SM där han 

blev 3:a i ett av de individuella loppen. 

Maria Svensson & Keno har tagit 2 cert i agility och 3 cert i hopp. Blivit hoppchampion. Deltog på LLU. 

Kvalade till SM Ind. och lag. Laget kom 2:a i kvalloppet. Titulerat sig till RLDN och uppflyttad till 

fortsättningsklassen i Rallylydnad 

Maria Svensson & Jin blev uppflyttade till klass 2. Titulerad till RLDN och uppflyttad till 

Fortsättningsklassen i Rallylydnad. 

Jennifer Persson & Ralf tog ett agilitycert 

Ebba Eriksson & Jazz deltog på SM. De har även tagit emot stipendium från Bedrupstiftelsen och Lions i 

Tyringe 

Nhea Nilsson & Happy deltog på USM. Tog lagguld tillsammans med Elin Nilsson och Abbie i laget 

Dreamteam. Kom även 4:a individuellt hopp. 

Nhea Nilsson & Winna deltog på USM. Har även blivit agilitychampion 

Elin Nilsson & Abbie deltog på SM individuellt. Deltog på USM och tog silver individuellt och lagguld.  

Elin Nilsson & Cross tog lagsilver på USM 

Anna-Karin & Lovis har tagit 2 agilitycert och deltog på SM med laget Happy Paws och individuellt. 

Anna-Karin & Laban tog 2 hoppcert och blev hoppchampion. Deltog på SM både i lag SafeRunners och 

individuellt med ett brons. 

Cathrin Andersson & Fi deltog på SM och Fi representerade Sverige på EO och NM. 

Linda Lidgren & Svea deltog på SM och tog ett lagsilver med laget Four Friends Full Out. Laget blev 

även Årets Agilitylag. Deltog på LLU och fick representera Sverige på NM. 

 

 



 

Aktivitetskommittén  

Aktivitetskommittén har under verksamhetsåret anordnat en föreläsning i första hjälpen på hund 

med föreläsaren Ida Pettersson. En gemensam nyårspromenad i Vedema samt arrangerat 

klubbkampen i agility två gånger under året tillsammans med Hässleholm BK. 

 

Hustomtekommittén  

Vi hade årets första fixarkväll rekordtidigt redan den 28/2, då vi tog ut hindren för vi trodde våren 

var på väg. Men det blev ett bakslag på det för det blev stormvarning den 7/3. Så då fick vi ha dit ett 

gäng tappra klubbmedlemmar som fick stormsäkra hindren. Men efter två dagar kunde vi blåsa 

faran över och sätta upp dem igen. Så det kan straffa sig att vara för optimistisk, då kan man få mer 

jobb! Men vi hade tur, inget blåste sönder. Totalt hade vi 4 fixardagar eller kvällar under 2019. Det 

är under dessa fixardagar som vi försöker snygga till anläggningen så att den är säker och trivsam 

för klubbens medlemmar att vistas på. Säsongen blev lång, sista fixardagen blev den 24/11 och då 

flyttade vi in hindren under tak. En hinderuppsättning ställdes in i den nyvattnade hangaren och 

vibben ställdes in i klubbstugan. Så nu kunde vinterträningen ta vid för de som orkar springa i 

sanden. Tack till de medlemmar som ställer upp för klubben och kommer på dessa fixardagar, utan 

den här hjälpen hade vi inte kunnat hålla liv i klubben.  

 

PR kommittén 

Det har skrivits en del reportage om klubbens framgångar, men inte så många som man hade 

önskat. Hundsporten är stor men den får inte så stort utrymme i lokaltidningarna som jag tycker den 

borde få, för den räknas inte som en “riktig” sport. Agilityn är ju inte med i Riksidrottsförbundet. 

Därför hamnar vi på sidan 3 eller 4 och inte på sportsidorna.En del reportage blir inte så lyckade 

alltid, men all reklam är väl bra reklam sägs det ju!  

 

 

 


