
Ändringar och tillägg till årsmöteshandlingar. 

 

Verksamhetsberättelse Tjänstehund 

Det blir en kort sammanfattning om våran verksamhet det här året. 
 
Tjänstehund har inte haft någon verksamhet det här året pga. Covid-19 
 
UBHK hade några ekipage som påbörjade internat-kurser i distriktens regi 
innan det blev helt stopp under våren pga. Covid-19. Dom kurserna kunde 
under hösten starta upp med en hel del restriktioner och det gjorde att 
vissa kurser inte kunde slutföras. UBHK fick i alla fall ett nytt 
ekipage godkänt, Eva Wikström med FM Naggen. 
 
Tjänstehund kommer inte att arrangera några kurser under 2021. 

Verksamhetsberättelse HUG 

Följande text är HundägarUtbildningsGruppens verksamhetsberättelse för året 2020. 
Någon planering för 2021 har vi inte spikat än. 
 
Under året har Eva Wikström klivit av som verksamhetsansvarig då arbetet med Upp och 
Hoppa / Sund med hund tagit allt mer tid. Amanda Nordén har tagit på sig platsen som 
verksamhetsansvarig. Eva finns kvar i gruppen samt Björn Bjuggren. 
Arbetet i gruppen har alltid präglats av gott samarbete och givande diskussioner, året 2020 
har vi i gruppen upplevt något hårdare diskussionsklimat då pandemin och förhållningsregler 
satt planeringsarbetet på sin spets. 
Hur ska vi planera/boka ? Ska vi satsa eller ställa in ? Vad kostar det ? Osv... 
 
Vi i HUG har genomfört 2 planeringsmöten under året, en fysisk träff innan pandemin 
lamslog verksamheten och en via Teams. 
Tillsammans har vi planerat och genomfört 
1 valpkurs 
2 allmänlydnadskurser 
”Upp och Hoppa” har anordnat 6 träffar varav två var riktade speciellt till barn med hund. 
”Upp och Hoppa Fys” hade 18 deltagare i juni/juli som genomförde och rapporterade in pass. 
Vi har genomfört 4 öppna träningar i Loboo hallen. 
Umeå Bhk har sponsrat 3 utbildningsplatser för allmänlydnadsinstruktörsutbildning anordnat 
av annan klubb. 

 

Verksamhetsberättelse RUG (mentalitet) 

Rugs verksamhet har under året bestått av utveckla samarbete med Holmsund och 
Vännäs, vilket resulterade i en M1 kurs digital i våras. 

ÖND ville tillsammans med UBHK köra en M2 figurantutbildning och den 
genomfördes och avslutades med ett MH på söndagen. Klubben utbildade 4 
figuranter. 

 



Detta är den korrekta informationen som ska med i 
Årsmöteshandlingarna. 

 

 


