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Sveriges hundungdoms sidor i Brukshunden
HUNDAR       HUNDAR

De allra flesta som kommer och tävlar hjälper ock-
så gärna till där det behövs för att lösa saker som 

uppstår, eller kavlar upp ärmarna och ställer upp som 
funktionärer istället för att klaga och kritisera. Så betyget 
från mig blir att årets U-SM absolut får godkänt. Tävlings-
platsen låg på en idrottsplats bredvid Gävletravet och det 
var en i många avseende bra plats. Här fanns duschar och 
toaletter samt vatten på nära håll och alla grenar – för-
utom bruksets specialmoment – kunde hållas samlade på 
idrottsplatsens gräs- och grusplaner. För de som ville tälta 
gick det bra att göra det i anslutning till tävlingsplatsen. 
Dessutom fanns mat och fika som serverades av hjälpsam-
ma funktionärer. Vissa saker kan man som arrangör inte 
alls påverka och det är förstås vädret; som bjöd på allti-
från strålande solsken och hetta till åskoväder och regn. 

TEXT OCH FOTO: LOTTA TREIBERG

Gävle Hundungdom, med Elin Brodin och Kristin Vikberg 
Nilsson, i spetsen, hade anordnat samtliga grenar under 
helgen och direkt efter veterinärbesiktning och invigning 
på fredagen drog tävlingarna igång i freestyle, heelwork 
och handling. Under lördagen var det tidig samling för 
bruksekipagen och någon timme senare var det agility- och 
rallylydnadstävlandes tur att samlas. På söndagen fortsatte 
tävlingarna i agility och rallylydnad och dessutom var det 
lydnadstävlingar.

BRUKSSPÅR MED ANNA OCH HARRA 
Det var ovanligt många som hade anmält sig till spår och 
sök. Men startfältet tunnades tyvärr ut på grund av löpti-
kar och skador. Anna Höök 17 år från Stockholms Hund- 
ungdom och hennes schäfertik Försvarsmaktens Harra, 6 

Gävle Hundungdom hade inte särskilt stor vana av att anordna tävlingar men 
med gott humör och duktiga funktionärer lyckades de genomföra detta stora 
arrangemang. Det är härligt att vi har positiva funktionärer på våra Hundung-
domsklubbar som vill ta tag i ett sådant här projekt och som också genomför 
det. Folk som ser möjligheter istället för hinder och problem.

i Gävle
UNGDOMS-SM 
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t år, var ett ekipage som skulle gå sitt allra första tävlings-
spår i appellklass. Harra såg lugn och arbetssugen ut. Täv-
lingsdagen började med platsliggning på Gävle Brukshund-
klubb, Harra skötte sig utmärkt och en kort stund senare 
var det dags för budföring. I den här klassen ska hunden 
skickas från föraren en sträcka på cirka 50 meter till en, för 
hunden, obekant mottagare. När hunden kommit fram till 
mottagaren skickas den tillbaka till sin förare igen. Dess-
värre kom inte Harra hela vägen, utan stannade efter några 
meter och såg lite frågande ut. Det var det här som Anna 
hade fasat för insåg jag senare när vi pratades vid. Men 
trots att just den här delen inte gick så bra får man fortsätta 
tävla och gå sitt spår och senare även göra lydnadsprogram-
met som ingår i alla bruksgrenar. När jag träffade Anna 
och Harra efter att de hade gått sitt spår och återkommit 
till tävlingsplatsen var det en mycket gladare och positivare 
Anna. Ja, både hon och Harra såg verkligen lyckliga ut, de 
hade klarat av spåret på ett utmärkt sätt och även lydnaden 
fungerade bra. När nu tävlandet var klart för dagen hade vi 
tid att sitta och prata lite. 

Är det här ditt första Ungdoms-SM?
– Ja, i alla fall som jag har tävlat på, för två år sedan 

var jag funktionär när U-SM var på Tyresö. Det var då jag 
bestämde mig för att jag också ville komma så långt att jag 
kunde tävla.

Tävlar du bara i bruksspår här?
– Nej, imorgon ska vi tävla i rallylydnad också. Vi tävlar 

i fortsättningsklass.
Hur länge har du tränat i spår?
– Jag har sysslat med lite annat med Harra som rallylyd-

nad och nosework men tränat lite spår och lydnad också. 
För ungefär ett halvår sedan bestämde jag mig för att satsa 
på att tävla i appellklassen. 

Varför blev det just spår?
– Harra är väldigt bra på att spåra. Egentligen behöver 

jag bara lita på henne när hon spårar och lära mig att läsa 
henne. Man kan också utveckla både sig och hunden i spår 
och det är ganska lätt att få till träningen, man behöver 
bara hunden, en sele och lina. 

Är Harra din och familjens första hund?
– Ja, det är hon. Både jag och min mamma ville väldigt 

gärna ha en hund. Att det blev just Harra och en schäfer 

berodde på att min mamma hade träffat henne när hon 
var i tjänst. Vi fick Harra när hon var 3 år. Hon jobba-
de som patrullhund hos Försvarsmakten, men hade ett för 
stort intresse av levande vilt för att kunna göra sitt jobb 
ordentligt. Tyvärr har hon fortfarande mycket stor jaktlust, 
så jag måste passa henne noga och kan inte ha henne lös på 
promenader. 

Hur kändes det att tävla?
– Jag var ganska säker på att platsliggningen skulle gå 

bra, men budföringen gick ju inte alls, Harra ville bara äta 
gräs. Vårt spår låg i en skog och domaren gick precis efter 
oss för att se hur vi tog oss fram. Harra går ganska fort, 
men hon hittade både första och andra apportpinnen utan 
problem. Sen tog hon första vinkeln helt klockrent. Andra 
vinkeln tyckte jag inte gick precis lika bra, men hon tappa-
de aldrig spåret och hittade sista föremålet också, även om 
hon markerade den väl snabbt och slarvigt. För hon ville 
gärna fortsätta spåra – jag tror hon skulle kunna spåra hur 
långt som helst, säger Anna och skrattar.

Jag såg när ni gjorde lydnaden, det kändes som det bör-
jade lite lojt, men sen hände det något, eller?

– Jag var väldigt nervös. För i lydnaden hänger så mycket 
på mig och i början var jag ofokuserad. Men sen kom jag in 
i vår ”bubbla” och då bara flöt allting på, jag var inte lika 
nervös längre och Harra var med mig på ett helt annat sätt.

Är du nöjd med er debut?
– Ja, det gick verkligen mycket bättre än vad jag hade 

trott att det skulle göra, så jag är jättenöjd. Jag är inte alls 
lika nervös inför rallyn imorgon, det är en lugnare sport 
för oss.

Vad tycker du om att vara här?
– Det är hur kul som helst. Harra och jag har tältat pre-

cis här bredvid och det var flera som tältade, bland annat 
kompisar från Skarpnäcks- och Stockholms Hundungdom. 
Jag tycker att Gävle har ordnat allting jättebra, med både 
mat och tävlingar. Sedan är det förstås jättekul att träffa så 
mycket folk och att få se så många fina och duktiga hundar. 

Tack och lycka till i framtiden Anna!
Det visade sig att Anna och Harra skrapade ihop 202 po-

äng, vilket hade räckt till uppflyttning om tävlingen hade 
varit officiell. Och de blev Guldmedaljörer i appellklass spår.

Anna 
och Harra

Lisabet 
med Oyster

Jonna 
och Riwa 
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LISABET LINDBÄCK MED OYSTER
En trogen U-SM deltagare såg jag i freestyleringen på fre-
dagen. På söndagen tävlade hon i rallylydnad och då fick 
jag en pratstund med Lisabet Lindbäck, boende i Sundsvall 
men medlem i Skellefteå Hundungdom. 

Hur många Ungdoms-SM har det blivit för dig?
– Det här blir det sjätte. Första gången jag åkte var till 

U-SM i Sala 2011. Tyvärr kommer det här bli mitt sista, för 
nästa år är jag 26 år…

Vilket U-SM har du tyckt bäst om?
– Det var nog Uppsala 2014. Där hade arrangörerna 

jobbat hårt med allting, bra invigning och lekar och ak-
tiviteter på kvällarna. Sen tyckte jag att det var ett så fint 
område också. 

Berätta om din hund?
– Oyster är en svart australian kelpie som är 8 år. Som 

ung var han väldigt krävande och jobbig, men efter ett par 
år lugnade han ner sig. 

Varför blev det en kelpie?
– Det berodde helt och hållet på freestylen. Jag hade sett 

andra som tävlade med kelpie när jag själv tävlade med min 
schäfer. Nu är jag väldigt nöjd med mitt val, Oyster är så 
självklar och avslappnad. Jag kan verkligen lita på honom 
och det är en skön känsla. Men ibland skulle jag önska en 
gnutta mer energi.

Vad har ni tävlat i förutom i freestyle?
– Vi har tävlat i heelwork to music och så i rallylydna-

dens Mästarklass. Tyvärr finns det inga freestyletävlingar i 
Norrland, därför kommer vi aldrig vidare uppåt i klasserna 
utan tävlar fortfarande i klass 1, fast vi har haft poäng för 
att kvala upp oss. Det har tyvärr blivit så att vi bara tävlar i 
freestyle på U-SM och på Agria Freestyle Cup. Här vann vi 
både klass 1 i freestyle och i heelwork. Så det är klart att jag 
är jättenöjd. Rally tävlar vi ganska mycket i hemma. Och 
snart ska vi åka till SM och tävla. 

Lycka till i framtiden och med tävlandet i fortsättningen!

JONNA SMEDBERG MED ZOYA OCH RIWA
En annan som har varit med på ett flertal U-SM är Jonna 
Smedberg. Även för henne är årets U-SM det sista i kar-
riären, då hon nu är 25 år. Det är alltid en upplevelse att 
se Jonna och hennes duktiga hundar i freestyleringen. Och 
oftast brukar Jonnas tävlande leda till de högsta pallplace-
ringarna. Men på fredagens tävling kändes det som hon och 
hennes border collie Zoya inte riktigt var i takt med var-
andra. Medan däremot freestyleprogrammet tillsammans 
med Zoyas dotter Riwa satt som en riktig smäck. 

Hur många U-SM har du varit på Jonna?
– Oj, det känns som många, även om jag har missat några 

stycken. Men jag tror att det första var i Göteborg 2008, så 
det blir nog en fem, sex gånger. 

Vilken har varit din favorit?
– Jag gillade Uppsala 2014. De som höll i det hade jobbat 

väldigt hårt. Jag tävlade i en massa olika grenar men de 
ordnade så att jag kunde tävla i alla utan problem.

Hur känns det att det här är sista gången?
– Tråkigt! Jag tycker om att man kan tävla i många olika 

saker under en enda helg. Även om det resultatmässigt inte 
har varit mitt bästa U-SM så har det varit väldigt roligt att 
vara här och att tävla. 

Berätta om dina hundar?
– Det är Zoya som är 6,5 år, Riwa som är 2 år, de är 

båda border collies. Och sen lilla Vilda som är en sheltie 
på 1 år.

Hur har tävlandet gått?
– Riwa vann klass 3 i freestyle, hon var jätteduktig, jag 

är så glad över det. Jag hade inga höga krav på henne och 
heller inga förväntningar. På Zoya har jag mer krav, men vi 
var inte helt samspelta och därför valde jag att träna vissa 
grejer med henne snarare än att tävla. Vårt program är väl-
digt svårt, faktiskt det svåraste programmet rent tekniskt 
som vi har gjort. Och det är svårt att hitta känslan i pro-
grammet. Trots det kom vi fyra, vilket jag är glad över. 

Du tröttnar inte på freestyle?
– Nej, men just nu har jag haft mycket annat hela våren 

och det tar tid att träna in ett freestyleprogram. Men i ok-
tober ska Zoya och jag till EM i Schweiz och tävla. 

Har du tävlat i något annat här?
– Ja, jag tävlade i lydnad klass 1 med Riwa. Det gick fak-

tiskt jättebra, trots att jag inte riktigt visste hur alla mo-
ment skulle gå till. Vi kom tvåa där!

Lycka till i fortsättningen Jonna!

JULIA LARSSON MED YATZY
Flest tävlande har agilityn. På lördagen var det hoppklass 
för samtliga storleksgrupper och klasser. Under söndagen 
var det heat nummer två och då i agilityklass. Under båda 
dagarna var det också tävlingar för lagklasser. I ett tält vid 
den ena agilitybanan träffade jag Julia Larsson 20 år från 
Växjö Hundungdom. Julia bor i Kalmar tillsammans med 
sin border collie Eminems Yatzy som är 5 år.

Är det här ditt första Ungdoms SM?
– Nej, det är fjärde gången jag är på U-SM. Det första var 

i Uppsala, sen var vi i Göteborg och förra året i Piteå också.
Vad tävlar du och Yatzy i här?
– I freestyle klass 3, i startklass i lydnad, nybörjarklass i 

Julia 
med Yatzy
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rallylydnad och så är vi med i ett agilitylag, ”BC power”. 
Oj, det var inte dåligt! Hur har det gått?
– Bäst har det gått i rallylydnaden, där kom vi trea på 97 

poäng. 
Vad har varit roligast att tävla i?
– Det är med laget i agility. Det är förstås ganska mycket 

press på en, man vill ju verkligen inte ställa till det, så det 
blir mycket prestationsångest. Men det är ändå roligt att 
vara flera som tävlar ihop.

Tävlar du mycket?
– Jag brukade tävla mycket, men inte i år, vi har bara 

tävlat fyra gånger. Jag gick ut gymnasiet i våras och hade 
mycket med skolan. 

Vad tycker du om årets U-SM?
– Det har varit bra, men jag trodde att det skulle vara 

mycket större än det blev. Alltså fler tävlande.

MÄRTHA HAMMARLUND
När åskan mullrade som värst och blixtarna och ösreg-
net jagade de tävlande från gräsplanerna passade jag på 
att intervjua Märtha Hammarlund, 15 år. Märtha var 
en av alla duktiga funktionärer från Gävle Hundungdom 
och tävlade dessutom.

Vad har du tävlat i här?
– I fredags tävlade vi i junior handling och sen har vi 

tävlat i nybörjarklass i rally och agility i klass 1.
Hur har det gått?
– Vi diskade oss i agilityn och blev inte placerade i 

handlingen. Däremot är jag nöjd med resultatet i rally, 
vi fick 93 poäng och kom elva. Det har blivit lite krockar 

En suverän grundkurs i hundens beteende och kommunikation 
blir det den 10–11 november. En nyttig och intressant kurs där 
vi både praktiskt – din hund är förstås välkommen också – och 
teoretiskt lär oss hundetologins grunder. Den eminenta Karin 
”Blomman” Blom är instruktör. Under helgen kommer vi också 
hinna prata om mentalbeskrivningar. 
• Kursplatsen är Sveriges Hundungdoms/SKK:s kansli i 
 Rotebro Sollentuna.
• Lördag till söndag den 10–11 november.
• Kursavgift är 1000 kr för våra medlemmar och 2 500 kr för 
 övriga SKK-medlemmar. I det priset ingår en natts boende 
 (i dubbelrum) samt måltider och fika. Enkelrum och/eller    
 boende från fredagen kan bokas till en extra kostnad. 
 Hotellet  ligger på kort gångavstånd från kurslokalen.
• Sista anmälnings- och betalningsdatum är den 7 oktober!

Ett prova på läger i dagarna tre i fina Kyrkekvarn den 
26–28 oktober. Du kan vara helt grön i grenarna eller tränat 
och tävlat länge i någon eller några. Lägret startar på 
fredag eftermiddag och avslutas efter lunch på söndagen. 
Om du inte redan har anmält dig så skynda skynda… 
Anmälningstiden har gått ut när tidningen landar i brev-
lådan. Men hör av dig till kansliet genom att mejla eller 
ringa och kolla om det finns platser kvar: 
info@shu.se eller 08-795 30 85. 
Under helgen kan du prova på nosework, 
rallylydnad, freestyle och agility för 
jättebra, erfarna instruktörer.

LÄGER 
FÖR DIG MELLAN 

16 och 25 år

HUNDENS SPRÅK OCH BETEENDE - lär dig läsa din hund

t

Välkommen på kurs!

för att jag tävlat i så 
många grenar, det 
har varit jätteroligt 
och det har varit kul 
att vara funktionär 
också.

Vad har du för 
hund?

– Jag har två 
lagotto romagnolo, 
Pronto och Fico.

Hur länge har 
du hållit på 
med handling?

– Först var det i 
Barn med hund, men 
i junior handling 
sedan jag var 12 år. 

Vad är roligast att träna och tävla i?
– Det är handling, det är samspelet som är bäst tycker 

jag. För ungefär ett år sedan var Fico med om en olycka 
och efter det tycker jag att vi har fått ännu bättre kontakt. 
I slutet av augusti ska vi hämta en ny lagottovalp, jag pla-
nerar att träna den mycket i handling. 

Varför blev det just lagotto för er familj?
– Vi ville faktiskt inte ha lagotto från början, vi tyckte 

att de var ganska fula. Men så träffade vi en som vi blev så 
kära i och då blev det en lagotto. Jag tycker att det är en 
trevlig och fantastisk ras på många sätt. 
Lycka till med nya valpen och tävlandet i fortsättningen! n

Märtha
med Fico
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Namn ............................................................................................

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

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

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

För dig mellan 6-25 år
Medlemsavgift 300 kr för 12 månader.

Besök vår hemsida www.shu.se
för att lösa medlemskap!

Var med och tävla! Den här gången har du chans att bli 
en av tre vinnare som får en burk från Aktiv Hund med 
fodertillskott (värde 379 kr).
Skicka in krysset, eller en kopia, senast 30 november 2018 till: 
Vinnarna publiceras på tidningens hemsida, www.brukshunden.se

Brukshunden/Rehn & Co, 
Nordenskiöldsgatan 13, 211 19 Malmö
märk kuvertet ”Juniorkrysset 5/2018”.

Junior-
KRYSSET  

www.eko-bag.com

Aktiv hund är ett svensktillverkat 
fodertillskott med naturliga 
ingredienser. Aktiv Hund är 
en effektiv, tuggvänlig och 
välsmakande tablett som är 
inflammationshämmande, 
stärker ledbrosket och bidrar 
till ökad rörlighet for din hund. 
Originalprodukten med äkta 
Grönläppad mussla.

BÄSTA 
KLASSKOMPISAR!
PÅ HUNDSPORTGYMNASIET I FORSHAGA

Vill du jobba med framtidens hundträning?
Plugga på Hundsportgymnasiet!

forshagaakademin.se

I samarbete med: Royal Canin, Agria, Sv. Brukshundsklubben, Sv. Kennelklubben

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS
LÖRDAG 17 JANUARI 


