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Verksamhetsberättelse för SHK Södertälje 2021 

Styrelsen för Svenska Hundklubben Södertälje avger härmed sin berättelse för 
verksamhetsåret 2021. 

Styrelsens sammansättning: 
• Ordförande: Kicki Samuelsson 
• Vice ordförande: Miriam Huttunen 
• Kassör: Birgitta Olofsson 
• Sekreterare: Annica Ahlberg-Valdna 
• Ledamöter: Annica Sandström, Jan-Lennart Andersson 
• Suppleanter: Camilla Lindholm, Kari Ljung 

 
Lokalansvariga: 

• Tävlingslydnad: Yvonne Jagersten  
• Nosarbete: Yvonne Jagersten 
• Föremålssök: Yvonne Jagersten 
• Personspår: Kicki Samuelsson  
• Specialsök: Kicki Samuelsson  
• Personsök: Marianne Brunnström  
• Allmänlydnad: Jan-Lennart Andersson  
• Rallylydnad: Anki Lindlöf 
• Utställning: Marianne Brunnström  
• Köket: Marianne Brunnström 
• Område: Tommy Eriksson 
• Stuga: Kicki Samuelsson 
• Webmaster: Annica Ahlberg Valdna / Hans Andersson 
• Redaktör: Annica Ahlberg-Valdna  
• GDPR: Annica Sandström   
• Revisor: Peter Sund  
• Revisorssuppleant: Joakim Brunnström  
• Valberedning: Yvonne Jagersten, Marianne Brunnström och Anita Walldau Wallin 

 
Sammanträden 
Styrelsen har haft tio protokollförda ordinarie sammanträden, ett konstituerande möte 
och ett årsmöte. 
Även detta år har i viss mån präglats och påverkats av Corona-pandemin med otaliga råd 
och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, oaktat detta har kursverksamheten 
med egna och inhyrda instruktörer genomförts med goda resultat. 
 
Målplan 
I början av varje år definieras en Mål- och Handlingsplan för det kommande året.  
Syftet är att bestämma aktiviteter och verksamheter som även ligger till grund för 
budgetarbetet.  
Olika personer ansvarar för sitt område, till exempel lydnad, spår, sök, utställning, köket, 
stugan, medlems- och sponsringsaktiviteter och arbetsprovverksamhet, för att nämna 
några. Se bilaga. 
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Medlemsantal 220115. 
248 st. 
 
Kursverksamheten  
Lokalklubbens kurser annonseras på klubbens hemsida 
(svenskahundklubben.se/sodertalje) I början av januari och juli samt på övriga sociala 
kanaler.  
Kursdeltagande under året har varit gott och alla kurser har fyllts.  
Sammanlagt under året deltog 160 ekipage på våra kurser.  
 
Fortbildning för instruktörer 
En omfattande utbildningsinsats planlades för alla instruktörer i klubben. Detta för att  
”fylla på” kunskaperna för instruktörerna med ett gemensamt program.  
Föreläsningar och teori som omfattade områden som ledarskap, pedagogik, kynologi och 
hundspråk, lagar och förordningar, SHK:s organisation och mentalkunskap.  
Tyvärr fick utbildningen avbrytas efter det första kurstillfället 2020 efter 
myndigheternas rekommendationer i pandemins spår. 
Utbildningen återupptogs under hösten 2021 och fullföljdes. 
 

Projekt Mantrailing 
Under året har projektet fortgått. Syftet med Mantrailing är att hitta personer med hjälp 
av mark- och vindvittring oavsett miljö, underlag och störningar.  
Projektet fortsätter fram till sommaren 2022. 
 
Projekt Hundrally  
Hundrallyprojektet som startade i augusti 2019 fortsatte under året.  
Arbetsnamnet just nu är Lydnadsglädje.  
Projektet är ett samarbete mellan LK i Södertälje och Uppsala. Under året har även 
representanter från LK Eskilstuna-Torshälla anslutit. 
 
Månadsbladet 
Det månatliga nyhetsbladet fortsatte att distribueras elektroniskt till alla medlemmar i 
LK Södertälje.  
 
Arbetsprov mm 
Spårprov 
Under året har 86 spårprov genomförts varav 48 ekipage har godkänts i prövad klass.  
5 ekipage prövade silverklass och 1 blev godkänd. Samma ekipage genomförde sedan 
även guldklass med godkänt resultat. Dessutom blev hunden Spårchampion. 
 
Personsök 
Under våren hade vi ingen kurs i personsök.  
Under hösten genomförde Roland & Marianne en personsökskurs för nybörjare med 6 
ekipage.  
Lokalklubben arrangerade 2 provtillfällen under dec i start och järnklass med totalt 11 
deltagande ekipage. 
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Föremålsök 
Under hösten genomfördes 1 provtillfälle i Södertälje med 7 startande ekipage i 
klasserna start och järn. 
Lokalklubben har nu 2 domare i grenen vilket förhoppningsvis leder till fler 
provtillfällen. 
 
Nosarbete 
Lokalklubben startade i början på februari med Nosprov , som då var Svenska 
hundklubbens nya gren. Många kom och genomförde våra prov under vintern och våren 
i Startklass och Järnklass, då vi kunde vara inomhus. 
Under sommaren hade flera ekipage kommit upp i Bronsklass, varav 5 ekipage blev 
godkända och uppflyttade till Silverklass. 
Lokalklubben hann genomföra 1 provtillfälle i silverklass,  -10 grader, provområden var 
inomhus, ute, fordon och behållare och med alla 3 hydrolaten, eukaluptus, lagerblad, 
lavendel. 
Under året har 141 ekipage testats i prov, vid 21 provtillfällen. 
 
Tävlingslydnad 
Lokalklubben har genomfört 4 lydnadstävlingar + 1 st med American Bullyklubben 
Vid Södertäljes tävlingar har det totalt startat 29 ekipage. 
 
Sommarlägret 
Sensommarlägret som var planerat till hösten 2021 fick ställas in på grund av för lågt 
deltagande troligen beroende på Corona-pandemin. 
 
Nosläger 
LK Södertälje arrangerade ett helgläger med 10 st deltagare. Man fick prova på 
nosarbeten så som Spår, Föremålsök, ”Nose work” och Specialsök. Lägret varade i 3 
dagar, i strålande solsken 25-30 grader varmt. Söndagen avslutades med ”Nose work” 
och Specialsök. 
 
Träningsgrupper 
Tre träningsgrupper träffas mer eller mindre regelbundet. Utbyte av erfarenheter, 
träningstips och samvaro lockar deltagarna.  
En är spårgruppen som träffas varje onsdag i Svartbro, Nykvarn. Alla som vill spåra med 
sin hund och umgås med likasinnade är välkomna. 
Den andra gruppen är Specialsök där hundägare som är intresserade av att stimulera 
sina hundar att leta rätt på röd kong träffas och tränar tillsammans. 
De tredje gruppen är Personsöksgruppen. Den består för närvarande av fd kursare.  
 
Utmärkelser 
I samband med årsmötet tillkännages olika utmärkelser under året.  
Årets rookie  Miriam Huttunen & Chestnut’s Little Xlapak, ”Ice”, Ambull. 
Årets Klass 1-hund  Jessica Johansson & Woho’s Lennart, ”Lennart”, schäfer. 
Årets Klass 2-hund  Ingen utnämnd 
Årets klass 3-hund Ingen utnämnd 
Årets spårhund   Jan-Lennart Andersson & Lövlunds Septim, ”Elva”, schäfer. 
Årets Sökhund Miriam Huttunen & Chestnut’s Little Xlapak, ”Ice”, Ambull. 
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Årets Nosarbetshund Yvonne Jagersten & Tussbergets Yes, ”Yes”, Perro de aqua 
Espanol. 

Årets föremålsökhund Yvonne Jagersten & Tussbergets Yes, ”Yes”, Perro de aqua 
Espanol. 

  Kicki Samuelsson & Vilda, blandras. 
Årets utställningshund  Carola Johansson & Black Gigant You Talkin’ To Me, Grand 

danois. 
Årets SHK:are  Carina Waldehagen. 
 

Ett stort tack till alla som medverkat och bidragit till vår verksamhet! 

 

Kicki Samuelsson 

Ordförande 

Södertälje 17 januari 2022 

……………………………………………………………………………………… 

Miriam Huttunen 

Vice ordförande 

……………………………………………………..………………………………… 

Annica Ahlberg-Valdna  

Sekreterare  

………………………………………………………………………………………… 

Birgitta Olofsson 

Kassör 

………………………………………………………………………………………… 

Annica Sandström  

Ledamot 

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

Jan-Lennart Andersson 

Ledamot 

……………………………………………………………………………………………… 


