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Lomma Hundungdom 
 

Förord 
Vi lämnar ännu ett händelserikt och hundigt år bakom oss! Tillsammans 
med ledare, styrelsen och våra medlemmar har 2018 varit ett mycket bra 
och händelserikt år.  
 
Den utåtriktade verksamheter har blomstrat och vi har aldrig någonsin 
nått ut till så många personer förut. Hemsidan, Facebook-sidan, 
Instragram-sidan och Facebook-gruppen når alla medlemmar, såväl som 
hundratals potentiella medlemmar.  
 
Vi i styrelsen är otroligt stolta över våra aktiva och engagerade 
medlemmar som levererar fina resultat både på och utanför 
tävlingsbanorna! Vi är säkra på att det kommer fortsätta nästa år också. 
Heja er! 
 
Allt detta kunde vi omöjlig gjort utan alla fantastiska ledare, hjälpledare, 
föräldrar, ansvariga och medlemmar. Vi hoppas ni blir kvar i klubben 
och gör nästa är ännu mer fantastisk!  
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Styrelsen 

Styrelsen för Lomma Hundungdom avger härmed följande berättelse över föreningens 
verksamhet under tiden 1 januari till 31 december år 2018.  

 

Styrelse 
Ordförande: Sofia Ekberg  
Sekreterare: Vera Sandell  
Kassör: Tina Ekberg  
Ledamot/vice ordförande: Maria 
Hansson 
Ledamot: Lovisa Lindholm 
Ledamot: Alva Axelsson   
Ledamot: Hedda Axelsson 
Suppleant: Malin Axelsson  
Suppleant: Willa Lindh  
Suppleant: Andrea Carselid 
Suppleant: Frida Jägroth 
Suppleant: Evelina Lundén 

 

Revisorer 
Revisor: Petra Stenkula 
Revisor: Jeanette Lindh 
 

Övriga valda 
Valberedning: Erika Ekberg  
Valberedning: Sofie Berthet  

 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemmar 
Vid årets början hade föreningen 167 st medlemmar, och vid årets slut 158 st. En 
minskning med 9 st.  
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Föreningens inre verksamhet 
Under året har Lomma Hundungdom arrangerat flera aktiviteter och kurser inom 
flera av hundsportens grenar. På kurser och aktiviteter har medlemmar kunnat 
testa på agility, lydnad, nose work, rallylydnad och massa annat skoj! 
 

Agility 
Under 2018 har klubben arrangerat två kurser i agility, en nybörjarkurs och en 
tävlingskurs som båda hölls på vårterminen.  
 
Terminen avslutades den 10/6 med en klubbtävling med 3 inofficiella klasser. 
Vinnarna fick fina rosetter och priser från Zoogiganten, som sponsrade tävlingen. 
Alla resultat och bilder finns på klubbens hemsida. 
 
Den 4-7 oktober arrangeras agility-VM för första gången någonsin i Sverige. Delar av 
styrelsen åkte till Kristianstad för att heja fram svenska världsmästare!  

 
 

Lydnad 
Gå fint i koppel, inkallning, sitt, ligg och massa annat var höstterminens grundkurs i 
lydnad fylld av. Under kursens gång fick deltagarna lära sig vardagliga och 
nödvändiga tricks som “sitt”, “ligg” och “stanna”. Men även roliga och lite klurigare 
utmaningar. 

 
Nosaktivering 

I december månad erbjöd klubben en kurs i nosaktivering, med hundens fantastiska 
luktsinne i fokus. Nose-work, personsök, spår och en massa annat skoj fick 
deltagarna testa på under kurstillfällena.  
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Läger 
Enligt medlemmarnas önskemål 
om ännu ett läger anordnade 
klubben ett höstläger den 1-2 
november. Två dagar fylldes med 
agility, lydnad, 
hundhalsbands-workshop och 
rallylydnad. På kvällen lekte alla 
sillagömme och åt upp de sista 
godisbitarna. Klockan 12 
släcktes ljuset i klubbstugan och 
alla hundar och barn somnade.  
 
 
 

Klubbtröjor 
Under året har klubben gett medlemmarna möjlighet att köpa tröjor med klubbens 
logotyp. Tröjorna erbjöds i färgerna svart eller cerise med LHU’s logga på bröstet 
och ryggen. Tröjan fanns i modellerna piké, t-shirt och hoodie, och kostade från 150 
till 300 kronor. 
 

Lomma Brukshundklubb 
Samarbetet mellan Lomma Hundungdom och Brukshundklubb uppskattar LHU 
väldigt mycket. Under årets gång har LHU fått låna planer och kursmaterial av 
brukshundklubben.   
 
Lomma Hundungdoms representanter har deltagit på flera av LBK’s styrelsemöten 
för att få information om klubbens verksamhet och planer inför framtiden.  
 
 

Utbildning 
Under året har delar av styrelsen deltagit på diverse utbildningar. Bland annat har 
några styrelsemedlemmar gått kursen Ledarskapsutveckling steg 2 hos 
Studiefrämjandet. Dessutom har några åkt upp till Stockholm och Upplands Väsby 
för att delta på en styrelseutbildning.  
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Aktiviteter 
Vårterminen började med två dagar av påsklovsaktiviteter. Cirka 90 deltagarna fick 
testa på agility, rallylydnad och hundmys med sin egen eller lånade hund.  
 
I slutet av sommaren anordnade klubben sommarlovsaktiviteter där deltagarna fick 
testa på olika grenar inom hundsporten. Med hjälp av mycket saft och skugga 
klarade både hundarna och cirka 60 ungdomar den ovanligt höga temperaturer!  
 
Som avslut på året ordnade klubben en julfest med godis- och leksakstillverkning.   
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Utåtriktad verksamhet och information 
Under året har Lomma Hundungdom fortsatt med arbetet att bredda den 
utåtriktade verksamheten med att vara aktiva på flera sociala plattformar och 
genom att sätta upp informationsblad i skolor och på fritids. Klubben har även 
infört en intresselista där medlemmar kan anmäla sitt intresse för olika 
aktiviteter. 

LommaHU.se 
Under 2018 har besökare till hemsidan kunnat hitta information om klubbens 
verksamhet, kontaktuppgifter, tävlingsresultat och annat som kan vara av intresse.  
 
Hemsidan drivs sedan 2017 med Wordpress, men ligger under webbhotellet 
One.com. Sedan januari 2018 har hemsidan haft totalt 2957 besökare. 63% av 
besökarna använde mobiltelefoner som enhet för att besöka hemsidan, 33% använde 
dator och 4% använde surfplatta. De mest populära kategorierna var “kurser” och 
“aktiviteter”.  
 

Sociala medier 
På klubbens Instagramsida, @LommaHu, kan följare hitta foton 
och videor från olika aktiviteter och kurser. Sidan hade i december 
2018 46 följare och totalt 56 inlägg.  
 
Det är via Facebook flest nya medlemmar hittar LHU. Klubbens 
företagssida på Facebook hade i slutet av verksamhetsåret 61 
gilla-markeringar och 64 följare. De mest 

populära inläggen var “Sommarlovsaktiviteter” med en total 
räckvidd på 4227 användare och inlägget “Påsklovsaktiviteter” 
med totalt 3834 visningar.  
 
I Facebookgruppen “Lomma Hundungdom” publicerades 
kurser, aktiviteter, tävlingsresultat och nyheter. Även bilder 
från aktiviteter delades av både medlemmarna och styrelsen. I slutet av 
verksamhetsåret hade gruppen 205 medlemmar. 
 
 

TV100 
I mitten av sommaren blev klubben inbjudna till att delta i ett TV-program som 
skulle visas på kanalen TV100. Styrelsen tacka ja till erbjudandet och spelade under 
en dag in programmet. Temat var att få fler ungdomar att börja träna. Styrelsen valde 
att visa upp agility. Det färdiga programmet förväntas visas inom kort på TV100. 
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 Representation 
Styrelsen och andra medlemmar har under 2018 representerat klubben på olika 
evenmang och event.  
Falsterbo Horse Show 7-15 juli - Vera Sandell, Sofia Ekberg, Erika Ekberg, Tina Ekberg  

Lomma Brukshundklubbs medlemsmöte 18 oktober - Vera Sandell, Sofia Ekberg  
Lomma Brukshundklubbs årsmöte 17 februari - Vera Sandell, Sofia Ekberg  
 
 

Ekonomi 
Lomma Hundungdoms ekonomi under verksamhetsåret 2018.  
 
Kostnaderna för Lomma Hundungdom uppgick till xxxx 
 
Lomma Hundungdoms tillgångar uppgår den 31 december 2018 till  
xxxx. Detta fördelas på kontantkassan xxx kr, sparkontot xxx kr och bankkonto xxx 
kr. 
 
Bidrag från Lomma kommun? Hur mycket? 
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_____________________                                          _____________________  

Ordförande, Sofia Ekberg                               Sekreterare, Vera Sandell 

 

_____________________                              _____________________  

Kassör, Tina Ekberg                              Ledamot, Alva Axelsson 

 

_____________________                                          _____________________  

Ledamot, Lovisa Lindholm                                        Ledamot, Maria Hansson 

 

_____________________                              _____________________  

Ledamot, Hedda Axelsson                                         Suppleant, Malin Axelsson  
 
 
 
_____________________                                          _____________________  

Suppleant, Willa Lindh                                               Suppleant, Andrea Carselid  
 
 
 
_____________________                                          _____________________  

Suppleant, Evelina Lundén                                         Suppleant, Frida Jägroth 
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