


Hundens vecka är en folkfest i dagarna sju i tassarnas tecken.  
Under veckan arrangeras föreläsningar, uppvisningar och andra 
roliga aktiviteter för både två- och fyrbenta vänner. 

Hundens vecka äger alltid rum i september i vecka 37. Tanken är att ni 
hundklubbar ska få möjlighet att visa upp er fina verksamhet mot både era 
egna medlemmar och blivande medlemmar. Vår vision med Hundens vecka 
är att alla hundägare ska ha ett aktivt liv med sin hund.

Vad är Hundens vecka?

• Ni får fler medlemmar 
• Ni får mer fullbokade kurser
• Engagemang föder engagemang
• En möjlighet att visa upp den viktiga ideella sidan av hundvärlden
• Reklam för klubbens aktiviteter på ett enkelt sätt 
• En möjlighet att ingå i ett större arrangemang - Hundens vecka ordnas 

över hela landet och får bl.a. marknadsföringsstöd

Varför ska vi som klubb vara med?



Varför startade du Hundens vecka?
Som handläggare i Studiefrämjandet 
hjälpte jag föreningar inom 
hållbarhet och miljö att skapa publika 
arrangemang. När jag sedan blev 
ansvarig för hundverksamheten i 
Västernorrland föddes tanken att skapa 
arrangemang för hundägare. Därför 
startade jag Hundens vecka år 2016.

Hur har Hundens vecka utvecklats?
I dag vet alla mina hundklubbar 
vad Hundens vecka är. Allmänheten 
känner till begreppet och klubbarna 
arrangerar bra aktiviteter.

Varför brinner du för Hundens 
vecka?
För att det resulterar i nya medlemmar 
och kursdeltagare på klubbarna. 
Klubbarna är så tacksamma och det 
utvecklar deras verksamhet.

Vem är besökaren? 
Antalet intresserade besökare har 
ökat år för år. Vi lockar både besökare 
som annars inte är på klubbarna och

”gamla” 
medlemmar 
och ledare 
som 
återvänder och 
blir aktiva igen. 
Vi ser också 
fler yngre 
intresserade.

Vad är roligast  med Hundens vecka? 
Att se och höra klubbarnas glädje och 
engagemang är det roligaste! Men 
också att det frö jag sått lever vidare 
och att Studiefrämjandet satsat på det 
nationellt. Det var mitt mål! 

Vad hoppas du ska hända med 
Hundens vecka i framtiden?  
Jag välkomnar varmt SBK, SKK samt 
Sveriges Hundungdom som visat 
intresse för Hundens vecka. Genom 
dem får vi en större spridning och 
Hundens vecka lever vidare. Genom 
att fler klubbar arrangerar aktiviteter 
kan fler glada hundägare söka sig till 
klubbarna. 

Hej Ammi Gyllenquist – grundare av 
Hundens vecka!



Svenska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas  
riksorganisation och företräder alla hundar och  
hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar  
är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider  
information, utbildar och väcker debatt – och visar på   
den stora glädjen och nyttan med hund!

Sveriges Hundungdom – alla klubbars  
ungdomsförbund 
Sveriges Hundungdom vänder sig främst till dig som är  
mellan 6 och 25 år. Sveriges Hundungdom är Svenska  
Kennelklubbens (SKKs) ungdomsförbund. Till oss är du  
välkommen med vilken hundras som helst, du kan vara  
nybörjare eller rutinerad.

Svenska Brukshundklubben – SBK 
Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du och  
din hund tillgång till Sveriges kanske bästa och bredaste  
utbud av hundkurser. Våra närmare 300 lokala klubbar  
och 18 rikstäckande rasklubbar driver verksamheten  
med utbildning, tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda 
hundraser. Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation 
för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig 
försvarsorganisation.

Presentation av samarbetspartners



• Föreläsning och prova på  
inom Utställning

• Fysisk hållbarhet på hund
• Föreläsning och prova på  

inom Bruksspår
• Patrullhund
• Föreläsning och prova på Lydnad
• Testa på ”Hur duktig är din hund?”
• Prova på inom Nosework
• Föreläsning och prova på Rallylydnad    

+ öppen träning
• Testa dina kunskaper med Sveriges 

hundungdoms hundborgarmärke
• Friskvård Upp och hoppa – sund med 

hund
• Rådgivning inför att köpa valp
• Rasparad på torget
• Visa upp apportering i vatten/land 
• Föreläsning om hundens hälsa

Vill ni ha fler idéer? Kontakta Studiefrämjandet! 

Exempel på aktiviteter för hundklubbarna

Det här visste du inte! 
Att Sveriges Hundungdom 
arrangerade en vattenaktivitet 
med bland annat Stand up 
paddleboarding (SUP) med hund.



Studiefrämjandet står bakom er och är med och stöttar längs hela vägen. 
Vi bidrar även med marknadsföring och igenkänning runt om i landet. 

Hundens vecka är en möjlighet för icke-medlemmar i hundklubbar att kliva 
över tröskeln och bli engagerade, men även en möjlighet för era befintliga 
medlemmar att stärka sitt hundengagemang.

Hur hjälper Studiefrämjandet till? 

Personer som deltagit i Hundens vecka tidigare har bland annat sagt 
följande om arrangemanget:

• ”Detta tycker jag att vi gör om!”     
• ”Jag hade riktigt kul under dagen.” 
• ”Så många söta hundar och nyfikna tränare.”       
• ”Ingen föranmälan och dessutom gratis. Helt efter intresse och  

nyfikenhet.”     
• ”Ja, min uppfattning är att nya besökare hittat till klubbarna genom 

detta arrangemang.”        
• ”Vi har haft ett stort antal alla år vi deltagit.”

Röster från tidigare års utvärderingar



1. Varför var ni med på Hundens vecka?                     
Vi fick en fråga från Studiefrämjandet och 
tänkte att det skulle vara roligt.

2. Blev det någon folkbildning under 
veckan? 
Japp! Vi hade två dagar – en med ”Upp och 
hoppa – sund med hund” och en med öppet 
hus med olika prova på-aktiviteter.

3. Vad var det bästa med er medverkan?     
Att vi hade en jättebra planeringsgrupp 
med både gamla och nya medlemmar. 
Så vi hade kul när vi planerade och 
genomförde aktiviteterna. Det kom över 70 
nya personer till vårt öppna hus. Efteråt var 
vi supernöjda med vår insats. 

4. Vad fick ni för hjälp av Studiefrämjandet? 
Vår kontaktperson fixade så att vi fick en instruktör från ”Upp och 
hoppa – sund med hund” som höll i en aktivitet. De hjälpte oss med 
material till ”Hur duktig är din hund?”. Vi fick även en affischmall och 
Studiefrämjandet skötte viss marknadsföring.

5. Tänker ni vara med nästa år? 
Absolut! Då ska vi även försöka få till en aktivitet i centrum så att vi kan 
locka fler hundägare till ett aktivt hundliv!

5 korta med Vällingby Brukshundklubb

Lisa och hennes hund 
Sockra är aktiva i Vällingby 
Brukshundklubb.



Studiefrämjandet samarbetar med Sveriges största hundägarorganisationer 
– Svenska kennelklubben, Svenska brukshundklubben och Sveriges 
Hundungdom, samt med flera fristående hundklubbar och Svenska 
jägareförbundet. 

Tillsammans anordnar vi kurser, studiecirklar och föreläsningar för alla 
blivande och erfarna hundägare, uppfödare och instruktörer.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är 
partipolitiskt och religiöst obundna med ett brett utbud av studiecirklar, 
utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas ett par 
hundratusen deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Alla är välkomna till Studiefrämjandet!

Det här är Studiefrämjandet

Vill du veta mer om Hundens vecka eller om vår 
hundverksamhet? Hör av dig till Studiefrämjandet där 
du bor eller läs mer på studieframjandet.se! 


