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”Hundarna har gett 
mig vänner för livet”

Framöver kommer vi i varje nummer av Härliga Hund  
låta några av alla duktiga ungdomar som håller på med hund 

presentera sig. Först ut är Natalie Johansson från Malung  
med sina hundar Trudy och Nessie. 

TEXT NATALIE JOHANSSON, FOTO FRIDA NORELL OCH NATALIE JOHANSSON

Hallå där, vem är du?
Jag heter Natalie Johansson och är 16 år gammal. Jag har 

två egna hundar, en beagle som är 15 månader med namnet 
Trudy och en irish soft coated wheaten terrier som är fyra 
år och heter Nessie.

Var kommer du ifrån?
 Jag bor i Malung, Dalarna, i närheten av Sälen. Jag och 

andra ungdomar i närheten tränar allt som oftast på Väs-
terdalarnas Hundungdom som delar lokal med Malung-
Sälens brukshundsklubb. Jag åker också runt och tävlar på 
platser i hela Sverige, jag är alltså lite överallt!

Vad brukar du och hundarna göra tillsammans?
 Jag och mina hundar tränar och tävlar inom de flesta 

hundsporter. De är väldigt olika som hundar och liksom 
människor så har de styrkor och svagheter vilket gör att 

Natalie Johansson tycker att 
det är både roligt och viktigt 
att hitta hundvänner i samma 
ålder. Hon och beaglen Trudy 
tränar gärna lydnad. 

jag satsar på olika sporter med dem! Den unga beaglen 
Trudy tränar jag mycket lydnad med, målet är att debutera 
i startklass redan i år. Men vi tränar också en hel del agility 
och självklart mycket junior handling, det är den sporten 
jag är mest framgångsrik inom. Nessie älskar att hålla på 
med agility och lydnad, men det som slår allt annat är defi-
nitivt att få springa lös i skogen!

Vad är det roligaste du gjort med din hund?
Det roligaste jag har gjort var nog när jag vann Nordiska 

Mästerskapen i junior handling! Jag var bara 14 år gammal 
och det var verkligen otippat! Men jag måste också säga att 
nästan varje dag säger jag  ”Det här är nog det roligaste jag 
har gjort!” Det finns alltid nya saker att prova och nya saker 
att lära sig. Men Nordiska Mästerskapsvinsten är nog mitt 
stoltaste ögonblick. 
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Har du någon dröm om vad du skulle vilja göra med 
dina hundar i framtiden?

 Min största dröm och mitt högsta mål är att någon gång 
få tävla på Crufts tillsammans med min hund i en sport jag 
brinner för! 

Hur gammal var du när upptäckte du att hund är det 
roligaste som finns? Och hur kom det sig?

 Jag hade precis fyllt sex år när mina föräldrar tog hem 
den första hunden som skulle väcka mitt intresse för att 
träna hund. Jag, som så många barn, önskade mig så gärna 
en hund. Jag kommer ihåg att vissa kvällar grät jag för att 
jag inte hade någon! Min mamma hade tidigare haft hund 
i många år och det är definitivt tack vare henne som jag 
började träna hund. Jag hade en väldig tur att jag hade 
stöttning och kunskap hemifrån, det är jag fortfarande 
mycket tacksam för!

 Vad är ditt tips om man är ung och vill ha en hund?
Att köpa hund är ett väldigt stort ansvar, det får inte 

glömmas bort. Men mitt bästa råd är att först se till att 
någon i din familj kan hjälpa dig med de vardagliga syss-
lorna som en hund kräver. Det är svårt att ta hand om en 
hund ensam, speciellt som ung, eftersom den behöver 
mycket uppmärksamhet, promenader och det kostar fak-
tiskt en hel del pengar. MEN med lite stöttning och rådgiv-
ning kan du gå långt tillsammans med din hund, glöm inte 
det! 

Har du något råd till den som har hund i familjen och 
vill göra roliga saker och hitta hundvänner i samma ålder?

 Sveriges Hundungdom! Jag har den organisationen att 
tacka för så mycket. SHU är ungdomsorganisationen för 
hundintresserade och det finns lokalklubbar överallt i hela 
i Sverige! Det är definitivt SHU som har öppnat mina dörrar 
till kunskap och framgång, jag har skaffat mig vänner för 
livet och det har gett mig väldigt mycket kunskap inom 
hundträning men även föreningsteknik. Jag och mina 
hundvänner startade till och med en egen hundungdoms-
klubb och det är en erfarenhet med många härliga minnen 
som jag kommer att bära med mig hela livet. 

 Kontakta din närmaste lokalklubb eller gå in på shu.se 
och se var du kan hitta likasinnade! Det är inte alltid så lätt 
att komma som ung i en hundvärld dominerad av vuxna. 
Att hitta andra i samma ålder är viktigt och dessutom väl-
digt roligt. 

 Och slutligen - Vad är det härligaste med att ha hund?
Att man alltid har något att göra och att man aldrig är 

ensam! Har jag tråkigt kan jag alltid gå ut och träna med 
mina hundar, är jag på dåligt humör så muntrar de alltid 
upp mig och jag har alltid en vän hos mig när jag behöver!®
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Med beaglen Trudy 
och irish soft coated 
wheaten terriern 
Nessie har Natalie 
aldrig tråkigt. 
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