Verksamhetsberättelse Nacka Hundungdom 2018
Under året som gått har Nacka hundungdom arrangerat en rad aktiviteter för
medlemmarna, allt från läger till öppet hus. Vi i styrelsen har haft ett roligt år och är
övertygad om att vi även talar för våra medlemmar.
Vi startade året med två prova-på aktiviteter i agility, en för dem som inte kört så
mycket agility förut och en aktivitet för dem som kört lite mera agility innan. Detta
skulle bara vara början på en rad av agility aktiviteter vi haft under året.
Sammanfattningsvis har vi haft hela 13 olika agility aktiviteter och agilitykurser. Vi
tycker att det har varit väldigt lyckade aktiviteter och kurser för våra medlemmar!
I början av april satte tisdagsträffarna igång för vårterminen, det har varit roliga och
inspirerande träffar! Vi har bland annat lärt oss mer om spårning, vardagslydnad,
tävlingslydnad, freestyle och rallylydnad. I början av juni hade vi avslutning för
tisdagsträffarna där vi körde femkamp och fikade. Under vårens tisdagsträffar har vi
fått se många nya ansikten vilket vi verkligen är glada för.
För att locka till oss flera medlemmar till Nacka Hundungdom bestämde vi oss för att
ha ett öppet hus den 27 april. Där berättade vi om Nacka Hundungdom, fikade och
hade uppvisning i agility, freestyle och rally.
Under tre dagar i augusti hade vi läger på Brukshundklubben, där vi bland annat
tränade vardagslydnad, spårning freestyle, agility och rallylydnad. Vi körde även
teambuilding och en massa andra roliga lekar. Vi badade i havet vid klubben. Vi var
20 stycken lyckliga och trötta deltagare och ledare som återvände hem efter tre
intensiva dagar.
Senare i augusti satte tisdagsträffarna för höstterminen igång, även denna termin
fick vi se många nya ansikten och flera aktiva deltagare. Under tisdagsträffarna har
vi lärt oss mer om vardagslydnad, trix, spår, belöningsutveckling och lydnad.
I augusti var det också dags för klubbmästerskap i agility i år igen. Där även flera av
våra modiga agilityekipage från bland annat våra kurser vågade sig ut och tävla.
Sammanfattningsvis gick klubbmästerskapet väldigt bra och alla som deltog för
Nacka Hundungdom fick en fin rosett som minne!
När december kom och hundmässan ägde rum, åkte vi som vanligt dit med dem
medlemmar som ville hänga på. Fantastiska shower, tävlingar och shopping höll alla
inblandade sysselsatta hela dagen.

Under året har vi även utbildad två nya styrelsemedlemmar i föreningskunskap och
två nya ledare, Oliver Riedel och Julia Levén. I september började även Tilde
Jansson och Lisa Thorstenson en agilityinstruktörsutbildning steg 1 som dem
klarade med bravur och fullpott på det teoretiska provet!
Vi glada över alla 119 medlemmar som dykt upp på våra aktiviteter och gjort att
Nacka Hundungdom kan finnas till. Vi ser fram emot ett nytt spännande år fylld av
hundträning och skratt!
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