Verksamhetsberättelse HHU 2020
Följande personer har ingått i styrelsen:
Ordförande: Linda Lidgren
Vice ordförande: Magdalena Nilsson
Kassör: Helene Håkansson
Sekreterare: Johanna Sarkar
Ledamot: Karin Svensson, Petra Lindström
Suppleant: Elina Andersson, Emelie Moberg, Olivia Jönsson
Klubben hade 2020-12-31 212 medlemmar varav 129 är bidragsgrundande (6-25 år).

Trots att allt har varit lite upp och ner så har det ändå hänt lite i vår klubb under
2020.
Styrelsen har förutom regelbundna möten, där majoriteten fått vara digitala på grund
av rådande restriktioner, skickat in flera ansökningar om ekonomiska bidrag, och fått
80 000 kr att köpa ny hinderpark för av Sparbanksstiftelsen och Föreningsstödet, 15
000 kr från Fixarstödet för att hyra Torvalla arena för inomhusträning till klubbens
medlemmar, samt nästan 7 000 kr från Sveriges Hundungdom. Trots ett år med
mycket mindre aktiviteter än normalt har klubben alltså fått in över 100 000 kr för att
utveckla sin verksamhet!
Styrelsen har också jobbat vidare med årshjulet från förra året, och spridit det vidare
till berörda kommittéer för att underlätta hela klubbens verksamhet.
Birgitta “Gittan” Nilsson fick även ta emot SHUs förtjänsttecken Maskotnålen efter att
styrelsen nominerat henne för hennes fantastiska insatser för klubben.
Styrelsen vill härmed tacka alla som på något sätt engagerat er i klubben under året
för ert fantastiska arbete!

Följande personer har varit ansvariga för kommittéerna:
Agilitykommittéen: Anna-Karin Sjödin
Utbildningkommittéen: Malin Levin
PRkommittéen: Birgitta Nilsson
Aktivitetskommittéen: Ann-Katrin Jansson
Hustomtekommittéen: Ingemar Eriksson, Leif Jönsson
Stugkommittéen: Helene Bengtsson
Fikakommittéen: Olivia Jönsson
Hemsidekommittéen: Magdalena Nilsson
Hustomtekommittéen
Vi plockade ut hindren den 21/3 för då tyckte vi det var dags för Våren. Årets första
fixardag, då var vi rätt många som kom för att hjälpa till med att ställa iordning
anläggningen för utesäsongen. Vi strödde även ut gödning på den vänstra planen.

När allt var färdigt så bjöd klubben på smörgåstårta, som vi åt ute på plan med
anledning av Coronan.
Under sommaren har familjen Lindblad och Sebbe, samt Peter Lindström (Petras
man) tagit hand om gräsklippningen. Helene Håkansson och hennes man har också
ryckt in och fixat till en del. Stort tack till alla berörda!
Vi har haft 4 fixardagar totalt under säsongen. Vi tog in hindren den 22/11 och då
satte vi in hinder i hangaren för de som ville träna där inne under vintern. Då
passade vi även på att sätta hänglås på grindarna ute på plan. Får se om det hjälper
mot alla som bara kör dit för att rasta sina hundar. Planerna är till för klubbens
medlemmar! /Hustomten
PR kommittéen
Eftersom det har varit ett så annorlunda år så har vi inte haft så mycket att
rapportera. Men det blev i alla fall ett reportage om SM för alla och sen blev det ett
till för de lyckade placeringarna. Vi har även fått in ett om Årets Agilityhund
2019-2020, ett om Nellie Podlinski och juniorhandling, hon var även en av de
nominerade till Bedrupstipendiet, ett reportage om att klubben fick Sparbankstöd och
ett om att jag fick Maskotnålen. Så det blev ju ändå en hel del om klubben i
tidningarna. /Gittan Nilsson
Agilitykommittéen
Agilitykommittéen har under året hållit regelbundna möten med sammankallande
Anna-Karin Sjödin och övriga kommittéemedlemmar Berit Jönsson, Ebba Eriksson,
Linnea Nilsson, Johanna Sarkar, Jennifer Persson samt Annika Ericsson.
Tyvärr fick den planerade tävlingen i juni ställas in på grund av Covid-19. Men under
sommaren kunde vi ordna en tredagars kvällstävling med blåbärsklasser.
Blåbärsklasserna var så uppskattade att vi under hösten anordnade ytterligare en
inofficiell tävling, den här gången med både blåbärs- och öppenklasser.
Restriktionerna öppnades även upp för officiella tävlingar så i samband med den
inofficiella tävlingen genomfördes även en klass 1-tävling.
Det har även köpts in nya Jennybags och en 1 meters tunnel.
Utbildningskommittéen
Vi fick tyvärr ställa in vårens kurser pga Corona. Men istället höll vi temakvällar över
sommaren som var mycket uppskattade. Instruktörerna Jeanette Johansson, Jenny
Damm, Johanna Sarkar, Sara Jansson, Petra Lindström och Malin Levin höll i
dessa.
I höstas höll klubben fyra kurser, Barn med Hund med tolv deltagare där var Malin
Levin och Annika Ericsson instruktörer. I agilitynybörjare hade vi åtta deltagare där
var Johanna Sarkar och Olivia Jönsson instruktörer. Magdalena Nilsson höll i
agilityfortsättning och där var sju deltagare. Annika Ericsson körde ytterligare en

Barn med Hundkurs med de fem ekipage som ville fortsätta efter den första slutat. Vi
tackar alla instruktörer som gjorde det möjligt att fler får prova på vår roliga sport!

Aktivitetskommittéen
På grund av rådande omständigheter var nyårspromenaden den 1/1 på Vedema den
enda aktiviteten som kunde genomföras.
Tävlingsresultat
Linda Lidgren och Doris vann SM för alla i Medium
Linda Lidgren och Svea kom på en tredjeplats på SM för alla i Small
Annika Ericsson och Svea tog certifikat
Mia Nilsson och Icy du Baudet Rouge “Hayli” blev Årets agilityhund 19/20 i XL i klass
1
Anna-Karin Sjödin och Laban kom på en andraplats på Årets agilityhund i XS i klass
3
Linda Lidgren och Svea kom på en tredjeplats på Årets agilityhund i S i klass 3
Jenny Damm och Lilli blev Årets agilityhund i L i klass 3
Jenny Damm och Azta kom på en tredjeplats på Årets agilityhund i XL i klass 3

