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           Årsberättelse för SHK Södertälje 

Styrelsen för SHK Södertälje avger härmed sin berättelse för 

verksamheten under perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. 

 

 

Styrelsens sammansättning                                                                                    

Ordförande:                              Tommy Eriksson 

Vice ordförande                        Miriam Huttunen 

Kassör:                                     Jan-Lennart Andersson 

Sekreterare:                             Anita Walldau Wallin 

Ledamot                                   Lena Wiklund 

                                                 Annica Ahlberg Valdna 

                                                 Annica Sandström 

               

Suppleanter 

1.   Eva Sulalampi 

2.  Jeanette Gustafsson  

 

Sakansvariga 

Kursgruppen:                           Annica Sandström  

Utbildningsgruppen:                Jan-Lennart Andersson 

Utställningsgruppen:               Tommy Eriksson vt-19 Jeanette Gustafsson ht-19 

Stug- och områdesgruppen:   Tommy Eriksson 

Köksgruppen:                         Tommy Eriksson 

 

Revisor:                                 Maj-Britt Sandberg 

Revisorsuppleant:                Lheni Olsson 

Valberedning 

Yvonne Jagersten sammankallande 

Anja Vervaart 

Jörgen Wallin 

 

Sammanträden   Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

 
Kursverksamheten 
Under året har totalt ett 40-tal kurser genomförts, uppdelade ungefär jämt mellan vår- och 
höstterminerna.  Cirka 85 personer deltog i vårens olika kurser och ungefär samma antal under 
hösten. Klubben erbjöd Personspår grund och avancerad, hårda spår och Ordning, reda och spår.  
 
Lydnads- och Följsamhetskurser genomfördes för både tävling och vardag, Fria Hundar, Nose Work 

för nybörjare och steg två, Ordning, Reda & Spår, en kurs för Barn med hund samt kursen Gott & 

blandat för dem som vill pröva på olika aktiviteter. 

De flesta kurser fylldes på och kunde genomföras med fina resultat och bra feedback från deltagarna. 
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Nya kurser 

Under hösten ökade kursutbudet med flera nya kurser, bland annat Rallylydnad för nybörjare och 

fortsättning, samt Viltspår. De två senare kurserna med inhyrda instruktörer. Kurserna fylldes snabbt 

och fortsätter så under 2020. 

Att hyra in instruktörer har flera fördelar. Dels breddar klubben utbudet, dels har flera egna 

instruktörer börjat sin utbildning genom att gå parallellt som medhjälpare i kurserna för att på sikt gå 

utbildning och kunna ta över kurserna och döma. Så är fallet med nosarbetskurserna som nu 

genomförs med egna interna instruktörer.  

Övriga verksamheter 

När det gäller de mycket populära Nose Work-kurserna eller Nosarbete som klubben valt att kalla 

dem, har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för en testverksamhet i Nosarbetsprov: ”projekt 

nosarbetstest under 2020”. Testet kommer att utvärderas under 2020 med förhoppningen att kunna 

fortsätta med egna utbildade domare och utbud i nosarbete med provverksamhet. Testen är 

indelade i fem klasser, start, järn, brons, silver och guld. 

Under både vår och höst genomfördes den mycket omtyckta kursen i vardagslydnad ”Fria Hundar” 

med hundcoachen Johan Andersson. Intresset var stort och kurserna fick dubbleras för att 

tillmötesgå alla intresserade. Kurserna är ytterligare ett exempel på att SHK i Södertälje väljer att 

hyra in externa lärare när klubben saknar egna interna instruktörer. 

Föreläsningar och prov 

Under året har klubben även arrangerat föreläsningar. En av dem var Vindlära, hur hundar agerar 

med sina känsliga nosar i olika vindar. Även endagskurser som till exempel Handling, pröva på Rally 

och Nosarbete har genomförts med många intresserade. 

Spårprov har genomförts vid flera tillfällen under året. Proven är indelade i fem klasser, start, järn, 

brons, silver och guld. De har kunnat genomföras på bestämda datum eller genom individuella 

provtillfällen. Intresset för spårprov avtog under året jämfört med 2018. Totalt har 37 spårprov 

genomförts i Södertälje, av dessa blev 15 godkända, sju i start-, fem i järn-, två i brons- och ett i 

silverklass. Årets spårhund, godkänt prov i silverklass blev Lena Gustavsson och Nisse (Jexmo 

Nottingham). Ett stort tack till Södertäljes domare som dömt dessa spår, Kirsten Johnson, Kari Ljung, 

Helena Djurheden, Yvonne Jagersten, Jan-Lennart Andersson och Kicki Samuelsson. 

 

Utställningar 

En egen nationell utställning hölls i Bastmora i september. Uppslutningen var god och alla deltagare 

var nöjda.  

 

Varje onsdag och ibland även under lördag/söndag träffas intresserade för att spårträna. Det sker 

vanligtvis i Svartbro och Almnäs. Det är uppskattat både av hundar och ägare. 

Klubben har under året utbildat fem nya valp- och allmänlydnadsinstruktörer. Det är Eva Sulalampi, 

Annica Ahlberg-Valdna, Lena Wiklund, Miriam Huttunen och Anita Walldau Wallin som genomgått 

SHK:s basutbildning. Resultatet blev en förstärkning av funktionärer. 

Målplanen 

I början av varje år definieras en Målplan för det kommande året, (bifogas). Syftet är att bestämma 

aktiviteter och verksamheter som även ligger till grund för budgetarbetet. Olika grupperingar 
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ansvarar för ”sitt” område, till exempel stugan, klubbområdet, medlems- och sponsringsaktiviteter 

och arbetsprovverksamhet, för att nämna några.  

Flera aktiviteter har genomförts förutom de ordinarie kurserna och utbildningarna. Fler är påbörjade 

eller på gång. Till exempel har arbetet med att fortbilda spår-, tävlings och allmänlydnadsinstruktörer 

påbörjats, liksom att kunna erbjuda prov i vardagslydnad. Det finns fler aktiviteter som skjutits upp 

till 2020, bland annat att kunna utfärda klubbens första ”Hundägarcertifikat”. Glädjande är att 

klubben fick två nya sponsorer som nu ingår med de övriga fyra. Måluppfyllelsen för 2019 uppgick till 

52 procent mot det uppsatta målet på 80 procent. Arbetet medmålplanen fortsätter in i 

verksamhetsåret 2020. 

Marknads- och sponsorgruppen 

En Marknads- och Sponsorgrupp grupp bildades under året för att i första hand arbeta med 

aktiviteter för att stärka klubbens profil ut i samhället. Ett stort arbete lades ned på lanseringen av 

den nya hemsidan. Det gjordes även omfattande insatser för att skapa nytt material, ny struktur och 

översyn av material som behövde uppdateras.  

Parallellt med detta arbete konstaterade Marknadsgruppen att det krävs fler aktiviteter för att stärka 

klubbens framtoning än enbart vår egen hemsida. Under hösten genomfördes många 

marknadsföringsinsatser på klubbens övriga sociala kanaler, Facebook med Hundforum och SHK 

Södertälje samt Instagram och medlemsregistret. Kanalerna har använts kraftfullt för att öka 

uppmärksamheten om Södertäljeklubbens verksamhet under året. Gruppen har flitigt använt alla 

kanaler för att nå ut med information om klubben, kurser och annat som händer i SHK Södertälje. 

I slutet av året, lanserades även ett nyhetsblad, Månadsbladet, som skickas ut per e-post till alla 

medlemmar i Södertäljeklubben den första i varje månad.  

Under hösten bestämdes att klubben ska prova att öppna ett Hundcafé i klubbstugan i början av 

vårterminen 2020. Premiären är planerad till den 2 februari 2020. Utvärdering av caféet sker efter 

fyra tillfällen i februari. 

Medlems- och rekryteringsgruppen 

Ytterligare en arbetsgrupp skapades under hösten – Medlemsvårds- och Rekryteringsgruppen som 

arbetar med att identifiera och prioritera personal/instruktörer/funktionärer för bland annat 

kursverksamheten. Gruppen har även arbetat med att identifiera vilka fler kunskaper/professioner 

som kan finnas bland våra medarbetare och deras anhöriga för att, när så behövs, kunna hjälpa till 

med arbeten inom el, mekanik, måleri och snickeri. 

Slutord 
Verksamhetsåret har varit händelserikt och utvecklande tack vare duktiga medarbetare som bidragit 

med ideella arbetsinsatser som lett till goda resultat i våra verksamheter. Glädjande har varit ett 

utökat och brett kursutbud under året som intresserat flera deltagare.  

Styrelsen riktar ett stort tack till alla och för det gångna året. 
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Södertälje den 2020-01-21 

 

 

……………………………………..                                                           ………………………………………. 

Tommy Eriksson   Miriam Huttunen 

ordförande    vice ordförande 

 

 

…………………………………..                                                              ………………………………………. 

Anita Walldau Wallin   Jan-Lennart Andersson 

sekreterare    kassör 

 

 

………………………………….                                                                ……………………………………… 

Annica Sandström   Lena Wiklund 

ledamot    ledamot 

 

 

…………………………………. 

Annica Ahlberg-Valdna 

ledamot  

 

 

 

 

 

 



Målplan 2019
Uppdaterat 2019-12-31/jla

MÅLOMRÅDEN/MÅLBESKRIVNINGAR

Område Stuga Ansvar Not Status

Mål 1a Takläckaget är åtgärdat Stug-grp Diskuterat i styrelsen Påbörjat

Mål 1b De två uteförråden är upprustade och iordningställda Stug-grp Diskuterat i styrelsen Påbörjat

Mål 1c Den del av ytterpanelen som börjat ruttna är utbytt Stug-grp Skjuts till nästa år Ej avklarat

Område Klubbområdet Ansvar Not Status

Mål 2a Sanitetsanläggningen är iordningställd enl. kommunönskemål Områdes-grp Vissa oklarheter kvarstår på "G"

Mål 2b Gräsklippargruppen är tillräckligt stor Områdes-grp KLART

Mål 2c Bildäcken i "valphagen" är borttagna Områdes-grp KLART

Mål 2d Aktivitetsbanan är uppkollad och ev. åtgärdad Områdes-grp KLART

Område Medlemsaktiviteter Ansvar Not Status

Mål 3a En medlemsfest är arrangerad under året Medlems-grp Diskuterat i styrelsen, ej åtgärdat Påbörjat

Mål 3b Funktionärsfest är genomförd i maj eller juni Medlems-grp Diskuterat i styrelsen, ej åtgärdat Påbörjat

Mål 3c Minst en "städdag" har genomförts Medlems-grp Ej avklarat

Område Kursverksamheten (LK:s hundägarkurser) Ansvar Not Status

Mål 4a Minst en unghundskurs/termin är genomförd Kurs-grp Diskuterat i styrelsen, ej åtgärdat Påbörjat

Mål 4b En kantarellkurs är genomförd Kurs-grp Sökinstruktören har avböjt… Påbörjat

Mål 4c Minst två  NW-kurser är genomförda Kurs-grp KLART

Mål 4d Minst en Rallylydnadskurs är genomförd Kurs-grp KLART

Mål 4e Minst en "handlerkurs" är genomförd Kurs-grp KLART

Mål 4f Minst en viltspårkurs är genomförd Kurs-grp KLART

Mål 4g Minst en kurs "Barn med hund" är genomförd Kurs-grp Inbjudan gjord, intresset för litet Påbörjat

Mål 4h En fortsättningskurs i personsök är genomförd under VT-19 Kurs-grp KLART

Mål 4i Alla fyra spårkurserna genomförs (G/F, Avanc, Hårda, ORS) Kurs-grp på "G"

Område Utbildningsverksamheten (utb för klubbens funktionärer) Ansvar Not Status

Mål 5a Minst fyra elever genomgår BAS-utbildning Utb-grp Vi fick fem nya instruktörer KLART

Mål 5b Spårinstruktörer får fortbildning i "hårda spår" Utb-grp Träning i Hårda spår har erbjudits Påbörjat

Mål 5c Tävlingslydnadsinstruktörer får fortbildning i tävlingslydnad Utb-grp Ej påbörjat

Mål 5d Allmänlydnadsinstruktörer får fortbildning i "följsamhet" Utb-grp Fria Hundar genomfört Påbörjat

Mål 5e Sökintruktörerna får fortbildning i personsök Utb-grp Ej påbörjat

Område Kiosk- och köksverksamheten Ansvar Not Status

Mål 6 - Ej påbörjat

Område Sponsringsverksamheten Ansvar Not Status

Mål 7a Minst 80 % av nuvarande sponsorer finns kvar Markn.grp Vi behöll 5/7 (71%) på "G"

Mål 7b Klubben har fått minst två nya sponsorer Markn.grp En ny sponsor 5 tkr på "G"

Område Lydnadsverksamhet (TL, Rally m.m.) Ansvar Not Status

Mål 8a Minst ett prov i vardagslydnad är genomfört LK Regelverk har påbörjats Påbörjat

Mål 8b Minst ett prov i rallylydnad är genomfört LK Inofficiella prov är genomförda på "G"

Mål 8c Minst ett prov i tävlingslydnad är genomfört LK Målet har lagts ned Ej påbörjat

Område Arbetsprovverksamhet Ansvar Not Status

Mål 9a Minst ett prov i Nosarbete är genomfört LK Provregler utarbetade på "G"

Mål 9b Minst en 1-dagskurs i föremålssök är genomförd LK Bortprioriterat Ej påbörjat

Mål 9c Minst en personsökprovdag/termin är genomförd LK Bortprioriterat Ej avklarat

Mål 9d Minst lika många spårprov som under 2018 LK Färre prov under 2019 Ej avklarat

Område Övrigt Ansvar Not Status

Mål 10a Klubbens första "Hundägarcertifikat" är utfärdat LK Skjuts till VT-20 Ej påbörjat

Mål 10b Satsning på Barn- och Ungdom LK Barn med hundkurs VT-19 på "G"

Mål 10c Ordna öppen träning i lydnad direkt efter kursslut LK Erbjöds 1 termin på "G"

Mål 10d En lokal mediagrupp är skapad LK M/S och M/R-grp KLART

Mål 10e LK-hemsida är tillräckligt bemannad Media-grp Webmaster, redaktör och assistent KLART

Mål 10f Generiska mejladresser har skapats för nyckelpersoner Media-grp Adresser skapade, men ej i bruk på "G"

Mål 10g Minst en Instruktörsträff är genomförd under året Kurs-grp Instruktörsmöte hölls under hösten KLART

Mål 10h Instruktörselevrekrytering genomförs M/R-grp Endast under HT på "G"

Mål 10i Ordna lokalt sommarläger LK Uppsala och Söderälje KLART

Mål 10j Ordna vinteraktivitet i inomhushall LK Bortprioriterat Ej påbörjat

SUMMA: 44 mål uppsatta - 33 klara alt. "på G", 21 ej avklarade alt. påbörjade
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