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Sveriges hundungdoms sidor i Brukshunden
HUNDAR       HUNDAR

TEXT & FOTO: LOTTA TREIBERG

Nu när mörkret och kylan börjar smyga sig på oss är det skönt att tänka tillbaka 
på härliga sommarminnen. Under en vecka mitt i juli samlades ett stort gäng 
ungdomar som är mellan 12–18 år tillsammans med sina hundar i Ånnaboda/
Kilsbergen. I novembermörkret kan det kanske vara svårt att komma ihåg 
precis hur varmt och torrt det var i somras. Men vädret hindrade inte lägrets 
aktiviteter alls, även om badsjöarna som ligger på gångavstånd från läger-
platsen säkert uppskattades särskilt mycket i år; av både två- och fyrbenta. 

i Ånnaboda
SOMMARENS 
RIKSLÄGER 

t

Det blir mycket godis för 
vovvarna under veckan!
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t hund, jag har lånat honom från en granne till min pappa 
som bor i Halmstad. Själv bor jag i Stockholm. 

Men då får du inte tillfälle att träffa och träna Pompe 
så ofta?

– Nej, det blir mest på loven när jag hälsar på pappa. 
Men jag märker att Pompe kommer ihåg vad vi brukar 
göra. När vi ses brukar vi träna agility och lite sök. Det 
sista gillar Pompe, för han tycker mycket om folk. Hans 
ägare tränar mest jakt och viltspår med honom för att de 
jagar tillsammans. 

Vad vill du helst träna?
– Nu är jag sugen på att börja träna i lydnad. Jag brukar 

låna en hund hemma i Stockholm och med den tränar jag 
lydnad. 

Du har ju ingen egen hund, än, men om du fick önska 
dig en, vilken ras skulle det bli då?

– Jag skulle kunna tänka mig en tollare eller kanske en 
australian shepherd eller en kelpie. 

Linn Claesson är 12 år och är tillsammans med cavalie-
ren Mini, 3 år, på lägret. 

Är det första gången du är på Rikslägret?
– Ja, det är det. Min mamma har läst om lägret och hon 

frågade om jag ville åka. Och det är klart att jag ville!
Vad tycker Mini om att vara här?
– Hon tycker att det är roligt att träna.
Är Mini din egen hund?
– Ja, hemma har vi fler hundar, de är tollare, men Mini 

är min första helt egna hund.
Varför blev det en cavalier?
– Det var nog för att min mamma trodde att de inte krä-

ver lika mycket träning som andra raser. Hon visste ju inte 
om jag kanske skulle tröttna på att träna och då är det 
kanske bra att ha en hund som klarar av att bara vara säll-
skapshund. 

Var det ett bra val?
– Ja, det var ett jättebra val. Både jag och Mini gillar att 

träna i olika saker. 
Vad är det roligaste här på lägret?
– Det är kul att få testa på så många olika saker. Jag 

Rikslägret är som ett smörgåsbord av olika hund-
sporter och tanken är att deltagarna ska få prova 

på det mesta som agility, rallylydnad, lydnad, freestyle/
heelwork to music, handling och bruks. I regel hinner man 
ha två träningspass per dag och varje dag är det någon 
aktivitet som föreläsning eller uppvisning. I år kom till ex-
empel två föreläsare som berättade om räddningshundar 
och sjöräddningshundar. De båda var mycket entusiastiska 
och engagerade, och det var lätt att ryckas med i deras be-
rättelser. Det var ett väldigt uppskattat föredrag som avslu-
tades med en uppvisning av en ganska grön räddningshund 
och en annan som var desto mer erfaren.  Dessutom fick 
några av deltagarna prova med sina egna hundar att försö-
ka ”upptäcka” och markera en gömd person. Spännande! 
Men nu ska ni få träffa några av deltagarna. Först ut är 
Ella Kullander, 15 år från Vallentuna, som var på lägret 
tillsammans med cavalier king charles spanieln Lyzzy.

Visst har väl du och din hund varit här tidigare?
– Ja, det är mitt tredje år som jag är här tillsammans 

med Lyzzy. Jag tror nog att Lyzzy känner igen sig när vi 
kommer hit.

Vad är det som gör att du vill åka hit varje sommar?
– Dels är det förstås många som man träffat tidigare och 

som det är kul att träffa igen. Men i år är det många nya 
också som jag har lärt känna. Det är helt enkelt jätteroligt 
att träffa andra hundungdomar.

Vad gillar du och Lyzzy bäst när det gäller träningen?
– Här på lägret är det nog bruks och sök som känns 

roligast.
Tränar du när du är hemma också?
– Ja. Vi tränar i agility, rallylydnad, freestyle och no-

sework.

Lite senare träffar jag en annan tjej som tränar tillsam-
mans med en svart labrador. 

Vilka är ni?
– Jag heter Caroline Lindstedt och det här är Pompe.
Hur gammal är du och hur gammal är Pompe?
– Jag är 16 år och Pompe är 6 år. Men han är inte min 

Ella Kullander och 
cavalieren Lyzzy har 

varit på lägret många 
gånger tidigare.

Caroline Lindstedt 
tränar lydnad med 

labradoren Pompe.

Linn Claesson och 
hennes cavalier 
king charles spaniel 
Mini har fin kontakt 
med varandra.
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gillar att träna i freestyle.
Vad tränar ni hemma?
– Vi tränar och tävlar i agility, vi har tagit en pinne i 

agility klass 1 och precis börjat med rally.
Du är ju inte så gammal, har du varit hemifrån och på 

läger förut?
– Jag har varit på ett junior handlingläger tidigare, men 

det var inte så lång tid. Så det här är första gången som jag 
är borta så här länge och jag har inte längtat hem. Vi delar 
stugan med fyra andra och vi har det jättebra, hundarna 
gillar varandra och vi har kul ihop.

Har ni hunnit bada någonting?
– Absolut. Varje dag, Mini vill gärna bada.
Och har du ätit någon glass den här veckan?
– Javisst!

En annan deltagare som verkar trivas som fisken i vatt-
net är Anna Ulväng, 14 år, som är på lägret tillsammans 
kelpien Dimma, 4 år.

Har ni det bra här på lägret, du och Dimma?
– Ja, det är jättekul och jag har inte längtat hem alls.
Tror du Dimma känner likadant?
– Dimma har nog längtat hem litegrann, i varje fall i 

början, då var hon lite osäker här. Men nu vet jag att hon 
trivs jättebra. 

Vad har varit roligast?
– Agility är jättekul.
Är det någonting som du och Dimma tränar hemma 

också?
– Nej, hemma hjälper Dimma till med att valla djuren, 

hon är duktig på det.
Är det du som vallar med henne?
– Ibland har jag testat på att valla. Annars är det mest 

mamma som gör det.

Det blir förstås inget läger utan deltagare, men utan våra 
fantastiska ledare skulle vi absolut inte kunna ha läger av 
något slag. Erika Andersson var en av dessa åtta fantastis-
ka ledare.

Anna Ulväng och 
kelpien Dimma hittade 

både nya kompisar
 och hundsporter.

1. Rallylydnad är 
en av alla de 

sporter som 
deltagarna 

får prova 
under lägret.

Natalie Johansson (vår ordförande) 
gillar att vara ledare på lägret. 

Här har hon ett agilitypass.

Disa Jacobsson 
och hennes Chip 

gillar att köra agility.
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Är det första gången som du är ledare?
– Ja, det är det. Det var Natalie Johanssons mamma som 

frågade om jag kunde tänka mig att vara ledare. Det är 
jätteroligt, verkligen, men också väldigt intensivt.

Vad gör du annars?
– Jag jobbar som lärare på ett Naturbruksgymnasium i 

Rättvik. Jag var också med och startade upp Nedansiljans 
Hundungdom.

Har lägret varit som du hade föreställt dig?
– Ja. Men det har varit fullt upp och det hade jag kanske 

inte trott. Jag har en jättebra grupp, de är ganska unga.
Vad har du själv för hundar?
– Jag har tre stycken. Svinto heter han som är med här 

och han är en blandning mellan dalmatiner, border collie 
och collie. Sedan har jag en cattle dog och en chihuahua 
hemma. 

Vilka hundsporter tränar du i?
– Jag tävlar i nosework och har även kört agility och 

rallylydnad. 

Kan du tänka dig att vara ledare på Rikslägret igen?
– Ja, absolut. Det har varit kul.
Hur har värmen påverkat er?
– Det är klart att vi märker på hundarna att det är så 

varmt, men samtidigt tycker jag att det har gått bra. Man 
får leta skugga och se till att både ungdomarna och hun-
darna dricker mycket. n

Glada Rikslägerdeltagare: Min Linné & 
Strumpan, Elin Arvidsson & Trixa, 

Ella Fischer & Chicko samt 
Iris Törngren & Piper.

Min Linné och Strumpan 
tränar på ”high five”.
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Namn ............................................................................................

Adress ...........................................................................................

Postadress ....................................................................................

Mobilnr (för avisering) .........................................................................

Var med och tävla! Den här gången har du chans att bli en 
av tre vinnare som får en tuff hundfluga, värde 249 kr–269 kr, 
från LA-baserade livsstilsmärket Zee.Dog! 
Skicka in krysset, eller en kopia, senast 31 januari 2019 till: 
Vinnarna publiceras på tidningens hemsida, www.brukshunden.se

Brukshunden/Rehn & Co, 
Krossverksgatan 30, 216 16 Limhamn
märk kuvertet ”Juniorkrysset 6/2018”.

Junior-
KRYSSET  EJ AKTUELL BILD

www.rjl.se/StoraSegerstadNaturbrukscentrum
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N Ä R  D R Ö M M E N  Ä R
A T T  A R B E TA  M E D  H U N D A R

H U N D U T B I L D N I N G
P Å

G Y M N A S I E T !

e t t  b r a  v a l  o m  d u  v i l l 
b l i  b e h ö r i g  t i l l  v i d a r e 
h ö g s k o l e s t u d i e r ,  t . e x .
t i l l  v e t e r i n ä r -  e l l e r 
p o l i s u t b i l d n i n g e n !

God Jul 

Gott Nytt 
2019

LuxuryDog.Shop är butiken där du hittar det 
lilla extra till din fyrfotade älskling. Här finns 
vackra hundhalsband, handsydda kläder, 
gott godis och mjuka bäddar.
Hjärtligt välkommen till www.LuxuryDog.Shop!

fluga 10 cm

Fluga 5 cm rosa

svart


