Av ungdomar – för ungdomar

Bli medlem
– det självklara valet för dig mellan 6 och 25 år som
vill hålla på med hund!
När du blir medlem får du tre medlemskap utan att du
behöver göra något särskilt – du blir medlem i:
1. din valda hundungdomsklubb
2. din valda ras-, special- eller verksamhetsklubb
3. länsklubben där du bor

Sveriges Hundungdom vänder sig till dig som är mellan 6
och 25 år.
Bli medlem för de här fyra starka tassarnas skull:
Hundar får oss att må bra
Skapa gemenskap
Hundungdomar vet vad hundungdomar vill
Hundungdomar är framtiden

Hos oss blir du och din hund
aldrig en i mängden.

Läs mer på
gamlebygymnasiet.nu

Det kostar 320 kronor per år och du får en massa fina
förmåner, som tidningarna Brukshunden och Hundsport,
rabatt på hundförsäkringar hos Agria Djurförsäkring,
rabatt på hundfoder och snacks från PrimaDog och
mycket mer!
Vi har också syskonmedlemskap, det kostar 150 kronor
för medlemmars syskon som bor på samma adress. Allt
utom medlemstidningarna ingår.
Bli medlem på vår hemsida! Där kan du också läsa mer
om allt du får som medlem.

Hundar är mer än bara en hobby,
det är en framtidsbransch.

Läs mer på
ingelstad.nu

Prova på hos oss
Under en vecka får du till exempel följa med på skötselturer bland
djuren och vara delaktig i många praktiska moment.

Vi erbjuder Prova-på-dagar
Detta ger dig möjlighet att hänga med en eller två dagar på de
utbildningar du är intresserad av.

Minnesvärda sommarläger
Unna dig ett äventyr utöver det vanliga under tre härliga dagar.

Kom till våra populära sommarläger
Bo på skolan och förgyll din sommar med minnen för livet!

Alla klubbars
ungdomsförbund
Sveriges Hundungdom är hela Svenska Kennelklubbens
(SKK) ungdomsförbund. Du är välkommen som medlem
oavsett vilken hundras du har och om du är nybörjare
eller rutinerad hundägare. Det finns omkring 40 lokal
klubbar över hela Sverige, som drivs av ungdomarna
som är medlemmar.
Det är i din lokalklubb som du hittar de flesta aktiviteterna för dig och din hund. Det är här ni tränar, går kurser,
tävlar, går gemensamma promenader, har pysselkvällar,
träffar nya vänner och mycket annat.

Mästerskap för
Hundungdomar
Ungdoms-SM är ett årligt mästerskap för alla
medlemmar i Sveriges Hundungdom mellan 6 och
25 år. Det arrangeras av lokalklubbar eller distriktet och du och din hund kan tävla i nästan alla
klasser och grenar!
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Hej Emelie!
Hej Emelie, Ordförande i Uppsala Hundungdom,
berätta om några aktiviteter ni ordnar i klubben!
– Vi brukar ha öppna träningar med olika teman där
någon medlem är ansvarig, där medlemmarna hjälper
varandra med det man vill ha hjälp med. Dessa träningar
är gratis för våra medlemmar. Förutom öppna träningar
arrangerar vi även bland annat kurser, tävlingar, föreläsningar och medlemskvällar.
Varför tycker du att man ska bli medlem i er klubb?
– Det är en klubb för alla som delar ett gemensamt intresse för hund. Våra medlemmar tränar och tävlar olika
sporter, det är allt ifrån agility, lydnad, rallylydnad, bruks
och spår till jaktapportering. Vi vill att alla medlemmar
ska känna att det finns något för dem. Det som våra
medlemmar efterfrågar är det vi försöker att arrangera.
Vad är det bästa med att vara medlem i en lokal
hundungdomsklubb?
– Att man får träffa människor som tycker om samma
saker som en själv. Det är våra medlemmar som ”styr”
klubben och sedan är det styrelsen som ska verkställa
det som medlemmarna önskar, så en fördel med att
vara medlem i en lokalklubb är att man kan komma med
önskemål.
Behöver man känna sig nervös om man kommer som
nybörjare med sin första hund?
– Nej det behöver man verkligen inte. Alla har vi varit
nybörjare. På klubbarna är det ett öppet klimat och alla
ska känna sig välkomna oavsett vilken hundras man har,

vilken sport man är intresserad av eller om man bara vill
träna och ha roligt med sin hund. Det spelar inte någon
roll om man är nybörjare eller har mer erfarenhet. Vi delar
alla med oss av erfarenheter och tips oavsett om man
har haft hund länge eller precis köpt sin första hund.
– Vi försöker att arrangera något som vi kallar ”ny på
klubben” just för dem som antingen precis köpt hund
och blivit medlem eller har flyttat hit. På dessa träffar
berättar vi om klubben, vad vi brukar arrangera och vad
vi ger våra medlemmar.
Kan man som medlem komma med förslag på aktiviteter som ni sedan kan genomföra?
– Absolut! Vi vill arrangera det som våra medlemmar vill
ha. Vi tar alltid emot förslag på aktiviteter som efterfrågas
av våra medlemmar. På årsmötet går vi igenom verksamhetsplanen för klubben och där kan medlemmar komma
med önskemål på saker som de skulle vilja ha under
året. Sedan får man såklart komma med förslag annars
också!
Välkommen att studera hundsport
på magiska Gotland!
www.naturbruksgymnasiumgotland.se
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Starta egen hundungdomsklubb
Tycker du det låter härligt att vara med i en hundungdomsklubb men det finns ingen där du bor? Starta en
egen!
Om ni är minst tre personer kan ni starta en egen klubb.
Det är inte så komplicerat som du kanske tror och det är
otroligt lärorikt att vara med och driva en egen klubb.
Vi vill att alla ungdomar i Sverige ska ha tillgång till en
hundungdomsklubb där man kan umgås och träna tillsammans, så ju fler lokala klubbar det finns, desto bättre!
Det finns en steg för steg-guide på vår hemsida, men
redan här får ni några tips på hur ni ska gå tillväga.
•

Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli så får ni
hjälp med uppstarten.

•

Kolla om det finns andra hundklubbar eller föreningar
som 4H, Friluftsfrämjandet, Blå Stjärnan, idrotts
klubbar eller liknande i området så kanske ni kan
samarbeta.

•

Undersök vad det finns för lokaler och markområden
ni kan använda för er verksamhet.

När ni kommit så här långt kan ni ha ert första bildningsmöte då ni ska samlas och bilda klubben. Meddela
Sveriges Hundungdom så kommer en representant
gärna och hjälper er! Efter det kan ni ansöka om organisationsnummer, öppna bankkonto, ansöka om lokalt
aktivitetsstöd och börja planera roliga aktiviteter för era
medlemmar!
Men viktigast av allt: kom ihåg att ha roligt och gör saker
som ni själva tycker är kul!
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I Vårgårda tillverkas Bozita Robur – ett vete- och spannmålsfritt superpremiumfoder med en stor andel färskt kött.
Råvarorna är av högsta kvalitet och det breda sortimentet
innefattar allt från valp till senior och från låg aktivitetsnivå
till de allra mest krävande ansträngningar.
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IMMUNFÖRSVARET

Central verksamhet
Utöver lokalklubbarna ordnar Sveriges Hundungdom
också centrala arrangemang.
Bland annat har vi ett populärt sommarläger: Rikslägret.
Under en vecka samlas ett stort gäng ungdomar mellan
12 och 18 år och deras hundar för att prova på olika
hundsporter och leva härligt lägerliv. Varken du eller
din hund behöver ha några förkunskaper för att få vara
med. På lägret får ni prova på agility, freestyle, handling,
heelwork to music, lydnad, rallylydnad och dessutom
bruksgrenar som spår och sök.

Vi arrangerar också utbildningar för lokalklubbarna,
cuper i Junior Handling, Rallylydnad och Freestyle i
samarbete med Agria Djurförsäkring, träningsläger och
en massa andra aktiviteter. Varje år i samband med Ungdoms-SM delar vi också ut utmärkelsen Årets Hundungdom i olika grenar.

Foto: Lotta Treiberg

Läs inriktning Djurvård med utgång
Hund på Munkagårdsgymnasiet!
På Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård läser alla
Hundkunskap 1 och Djursjukvård 1. Dessutom kan du
välja kurserna Hundkunskap 2 & 3 samt Träning av hund
och få det intyg som krävs för att kunna starta hunddagis/
hundpensionat. Du lär dig bland annat om hundens
beteende och mentalitet, att hantera och sköta hundar
samt olika träningsmetoder och problemlösning.
Du kan komplettera din hundutbildning med fördjupningskursen inom djursjukvård och få kompetens som
djurvårdare på utökad nivå. Som individuellt val kan du
välja att läsa några av kurserna Specialsök, Specialidrott
agility, Hundmassage eller Aktivitetsledarskap som ger
dig möjlighet att bli SBK-instruktör.
Du har givetvis möjlighet att ta med din hund till skolan
och internatet. På skolan finns uppvärmd träningshall
med mattingmatta, träningsmaterial och agilityhinder
samt goda möjligheter att träna utomhus!
På Munkagårdsgymnasiet finns också inriktning Lantbruk, Skogsbruk och Trädgård. Här utbildas bioprenörer –
företagsamma, yrkeskunniga, nyfikna, hållbara, framtida
entreprenörer inom djurvård, lantbruk, skogsbruk och
trädgård.
munkagard.regionhalland.se
facebook.com/munkagard
instagram.com/munkagard

Junior Handling
Sveriges Hundungdom är huvudman för hundsporten
junior handling. Det innebär att vår Handlingkommitté
arbetar med allt som har med sporten att göra, till
exempel arrangerar tävlingar, utbildningar och konferenser och sköter regelrevideringar.
I junior handling ska man lära sig att hantera sin hund
och kunna visa dess fördelar så tydligt som möjligt.
Domarnas bedömning baseras på hur man visar upp
hunden och inte som på utställningar på hundens utseende. Handlerns skicklighet är viktig för att hunden
ska kunna visa upp sina bästa sidor och domaren vill
se en bra kontakt och ett fint samarbete mellan hunden och handlern. Hunden ska kunna visas upp i olika
figurer, som triangel, cirkel och fram och tillbaka.
Tillsammans med Agria Djurförsäkring har vi en
tävlingscup för handlers, där man samlar poäng under
olika tävlingar under året.
I junior handling får ungdomar mellan 10 och 17 år
tävla och hunden måste vara över 9 månader och vara
registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK).
Sveriges Hundungdom tar också ut ett landslag som
representerar Sverige i de nordiska mästerskapen.
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Visste du att?
Visste du att vi också tar ut ungdomslandslaget i
agility som tävlar i FCI Junior Open Agility World
Championship? Det är den största ungdomstävlingen
för agility i hela världen, minst 25 olika länder och 500
tävlande kommer och tävlar på mästerskapet!

MUSH

Mushbarf

Följ oss på sociala medier för tips
och råd kring råutfodring!

Rått äR gott – och gör din hund glad och fRisk
För att en hund ska ha gott humör och hålla sig frisk är bra mat livsviktigt. Hunden är ett rovdjur
och är gjord för att äta rått kött, organ, ben och grönsaker.
Genom att äta naturligt råfoder som inte är processat och uppvärmt får hunden i sig all näring den
behöver i naturlig form. Några av förändringarna som brukar noteras hos hundar som gått över på
råfoder är bättre hälsa, mera energi, blankare päls, finare trampdynor och god aptit.
På MUSH tillverkar vi råfoder som är naturligt, oprocessat och fritt från tillsatser och andra onödigheter.
Vi erbjuder helfoder för alla stadier i hundens liv. Läs mer om våra produkter och hälsofördelarna med
råfoder på www.mushbarf.se.

Utbilda dig till
djurvårdare på
gymnasiet!
Gymnasieutbildning med hundsport på

schemat

Om Sveriges
Hundungdom
Sveriges Hundungdom bildades 1975 som hela
Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund.
Vi välkomnar alla hundintresserade mellan 6 och 25
år och det spelar ingen roll om du har egen hund eller
om du har ingen eller mycket erfarenhet. Alla är lika
välkomna!
Idag har vi runt 6 000 medlemmar fördelade på omkring 40 lokalklubbar, som arrangerar en massa olika
aktiviteter. Klubbarna är indelade i distrikt, som också
ordnar aktiviteter av olika slag.
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Djursjukskötare?
Hundtrimmare?
Rehab &
Friskvård?
Hundförare?

Ta första steget till ditt
drömjobb här hos oss!

www.segrag.se

Telefon: 08-795 30 85
E-post till kansliet: info@shu.se
E-post till styrelsen: ur@shu.se
Hemsida: hundungdom.se

• 19274 • www.jssverige.se

Besöksadress:
Rotebergsvägen 3
192 78 Sollentuna

