Verksamhetsberättelse Nacka Hundungdom 2019
Under året som gått har Nacka hundungdom arrangerat en rad aktiviteter för
medlemmarna, allt från agilitykurser till läger. Vi i styrelsen har haft ett roligt år och
är övertygad om att vi även talar för våra medlemmar.
Vi startade året med en mysig vinterpromenad till nyckelviken. Väl på plats i
nyckelviken fikades det och sedan styrdes det ihop ett kortare träningspass med
freestyle och tricksträning. Frusna men glada deltagare och ledare återvände sedan
hem!
I slutet av januari valde vi att styra ihop en liten fototävling för att dels hylla en av
medlemmarnas egna tagna foto, men också för att pryda våra medlemmars vackra
hundar på våra sociala medier. Grattis säger vi till Minna och Zoya som vann
fototävlingen.
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.
I april satte vi även igång med två agilitykurser, en kurs med nivån nybörjare och
fortsättning och en kurs i agility tävlingsgrunderna. Detta skulle bara vara början på
en rad av agility aktiviteter vi haft under året.
Sammanfattningsvis har vi haft hela 4 olika agilitykurser. Vi tycker att det har varit
väldigt lyckade kurser för våra medlemmar!
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
13 stycken lyckliga och trötta deltagare och ledare som återvände hem efter tre
intensiva dagar.
I år hade vi även äran att få arrangera agilitygrenen under ungdoms-sm.
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.
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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