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Vi är klubben för dig mellan 6 och 25 år
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rigt knä åkte vi vidare mot gården som 
vi skulle spendera resten av veckan på.

När vi kom fram möttes vi av gårdens 
hundar, och Issys uppfödares hundar. 
Det är en underbar gård med tre fina 
vita stenhus, en inhägnad gård, stora 
hagar för fåren, en liten damm för hun-
darna att bada i och runt om är det ba-
ra solrosfält vart man än tittar.

Vi reste vårt tält där vi skulle bo med 
tre hundar. Lite varmt var blev det kan-
ske, men kul hade vi!

Första träningspasset
Klockan var ungefär halv nio och jag var 
helt slut efter den långa dagen. Men nu 
var det dags för lite vallning för mig och 
Issy, tyckte instruktören. Klart att man 
gör som instruktören säger. I väg till får-
hagen och väl där så såg jag att fåren 
inte ser ut som hemma i Sverige. De här 
var större och hade stora långa horn.

Med en klump i halsen gick jag in i 
fårhagen med min trogna vän Issy. Vi 
som inte alls har kommit långt i vallning-
en såg den här resan som en stor möj-
lighet att utvecklas och lära oss att sam-
arbeta bland fåren.

Första passet var vi osäkra, vi visste 
inte hur vi skulle jobba för att vara ett 
team. Vi visste inte åt vilket håll vi skulle 
föra fåren, Issy tog dem åt ett håll medan 
jag försökte åt andra hållet. Svettiga och 
trötta men ändå nöjda gick vi och la oss 
och vilade inför torsdagens äventyr.

Träna på samarbetet
Tidigt nästa morgon var vi redo att bör-
ja innan solen och värmen hann kom-
ma. Nu var vi redan lite varmare i klä-
derna, men jag var fortfarande lite skep-
tisk till fåren då de såg rätt läskiga ut. 
Issy var mer taggad än någonsin. Men 
efter en stunds jobb så var även hon 
lugn och lyssnade på vad jag försökte 
säga, och tillsammans fick vi fåren runt 
i en åtta och kunde börja styra dem dit 
jag ville att de skulle gå.

Dagen gick och det kom mer och 
mer folk som skulle vara med på lägret. 
Innan det var kväll så var det 20-25 bor-

der collier som sprang runt på gården 
tillsammans och hade kul.

Kvällspasset med vallning bestod av 
att fortsätta jobba ihop oss till ett team, 
vilket gick fortare för varje pass. Sedan 
fick vi börja jobbet med att få runt fåren 
i en åtta och sedan en triangel. Det var 
det första passet som vi hade riktigt kul 
tillsammans, vi jobbade bra ihop och för-
stod vad vi skulle göra.

Trevlig kväll
Fredagen började vid samma tid, men 
den här gången fick vi gå ut i den sto-
ra hagen och påbörja hämtning av få-
ren. Och sedan även gå en bana i form 
av en triangel, men vid varje hörn gå ett 
varv runt stolpen med fåren. Vilken lycka 
att komma runt den banan och känna 
att vi jobbade tillsammans! Det var verk-
ligen jag, Issy och fåren, ingenting an-
nat fanns där för en stund.

Kvällspasset bestod mer av hämt-
ning av får för vår del. Vår svårighet var 
att få ut Issy i en rund båge runt fåren 
och jobba in dem utan att fortsätta 
springa runt fåren hela tiden. Men inn-
an passet var slut så började hon för-
stå att man ska gå runt fåren och inte 
springa rakt på dem.

Kvällen bestod av en massa prat, vil-
ket jag inte förstod ett ord av. Alla pra-
tade självklart ungerska, det var väldigt 
få som kunde bra engelska. Men till min 
räddning så bor min ungerska kompis 
i Sverige, så hon kunde översätta åt bå-
da håll när det behövdes.
Det blev en av mina trevligaste kvällar 
på länge och man såg att alla hundar 
var nöjda. De som fortfarande hade li-
te ork kvar var ute på gården och 
sprang av sig. Alla gjorde sitt bästa för 
att jag skulle känna mig hemma. De 
som ägde gården kunde engelska, då 
de har många kurser och tävlar i vall-
ning även utanför Ungern.

Jubileum och utställning
Lördag morgon och dags för kennel 
Dashing Dawns 10-årsjubileum. 30 bor-
der collier från kenneln var anmälda till 
utställningen som hölls på gården med 
en FCI godkänd domare, Szabó Sándor. 
Det var nio tikar i öppenklassen där vi 
skulle vara med. Så många fina hundar 
och så otroligt varmt. Men vi gick ut och 
gjorde vårt bästa, och hade som vanligt 
kul i ringen, vilket slutade med att vi vann 
öppenklassen och gick vidare till finalen.

På morgonen var jag så nervös att jag 
knappt fick i mig någon frukost, och väl 
på Arlanda började allting att strula. Jag 
skulle montera ihop Issys flygbur som 
jag hade dragit fast på resväskan för 
att få med mig den enkelt till och från 
tåget och på flygplatsen. Att jag inte ha-
de ätit fick mig att tappa humöret gan-
ska snabbt, vilket inte gjorde saken 
bättre. Men efter 40 minuters strul med 
buren var den äntligen monterad och vi 
var redo att checka in.

Framme i Ungern
På eftermiddagen landade vi i Ungern. 
När jag hade fått ut min väska och, inte 
minst, Issy så gick vi mot utgången för att 
träffa min kompis som redan var i Ung-
ern. Vi möttes av vad som kändes som 
en hård vägg av värme. När jag åkte he-
mifrån var det 9 grader ute och i Ung-
ern var det 31 grader, en viss skillnad.

Vi satte oss i bilen och började åka 
mot lägret. På vägen skulle vi stanna 
vid en hundskola där min kompis skul-
le göra ett studiebesök. Tidig kväll kom 
vi fram dit. Det var fortfarande 31 gra-
der varmt och jag hade inte tänkt på att 
byta om till svalare kläder.

Efter lite prat och träning med min 
kompis hund var vi på väg tillbaka till an-
läggningen när jag kände att allt börjar 
snurra och sedan hur mina knän slog i 
marken. Hoppsan, man måste visst kom-
ma ihåg att äta och dricka vatten när 
det är så varmt ute. Efter en liter vatten, 
två bananer och med ett blodigt och så-

Så var vi framme vid 
det här årets sista 
nummer av Hund-
sport. Och det är 
även sista gången 
som tidningen kom-
mer att se ut som 
den har gjort under 
mycket lång tid. Nu 
är det nya vindar som 
blåser och tidningen 
kommer från och 
med nästa år att gö-
ras av en marketing-
byrå.
En stor förändring 
blir att tidningen bara 
kommer ut med åtta 
nummer per år istäl-
let för tolv (två num-
mer har varit dubbel-
nummer) och att den 
innehåller färre sidor. 
Sveriges Hundung-
dom kommer att fort-
sätta ha någon till ett 
par sidor i varje num-
mer till vårt förfogan-
de även i fortsätt-
ningen.
Du får jättegärna 
mejla mig tips på vad 
du helst vill läsa om, 
eller förstås komma 
med synpunkter på 
vad du tycker om 
”nya” Hundsport.
Till sist önskar jag 
dig en härlig och ro-
fylld jul- och (smällar-
fri) nyårshelg tillsam-
mans med två- och 
fyrbenta!

HEJ!

Det var den 5 juli klockan 06.04 som tåget rullade ner från 
Sundsvall mot Arlanda. Jag och min border collietik Issy, Inis 
Mona of Dashing Dawn, började äntligen vår resa mot Dashing 
Dawns kennelläger i Ungern. Där skulle vi få hjälp med vallningen 
och delta i en utställning.

 

FAKTA: Ulla Segerströms  
& Bertil Sted-Grens minnesfond
Fonden förvaltas av Svenska Kennel-
klubben och har som ändamål att ge 
ungdomar, mellan 16 och 25 år, tillfäl-
le att förkovra sig genom ett resesti-
pendium. Den som söker stipendiet 
ska ha visat stort intresse för hundar 
och varit aktiv inom olika verksamhets-
områden när det gäller hundsport. Sis-
ta anmälningsdag för att söka stipen-
diet för nästa år är den 31 mars 2018. 
Mer information och ansökningsblan-
kett finns på skk.se.

Den 30 september–1 oktober genomfördes Kennelfullmäktige (KF), Svenska Kennelklubbens 
årsmöte. KF är SKKs högsta beslutande organ och kan beskrivas som hundorganisationens 
riksdag. Under helgen samlas delegater från hela organisationen för att diskutera och besluta 
om de viktigaste frågorna. På plats fanns självklart Sveriges Hundung dom.

 

Höjd åldersgräns 
i Svenska 

Terrierklubben

Vissa dagar på jobbet blir man gla-
dare än andra. En sådan dag ägde 
rum i början av november.

En av SKKs specialklubbar, 
Svenska Terrierklubben (SvTeK), 
som länge har vidhållit att ungdoms-
medlemskapet bara ska gälla upp 
till och med 18 år, beslutade sig änt-
ligen för att utöka samarbetet med 
oss till att ungdomsmedlemskapet 
ska gälla upp till 25 år. Det var en 
helt enig styrelse i SvTeK som stod 
bakom det trevliga beslutet.

Om du är mellan 6 och 25 år och 
vill ha Svenska Terrierklubben som 
specialklubb på ditt ungdomsmed-
lemskap går det alltså bra att änd-
ra från och med nästa gång du ska 
förnya ditt medlemskap.
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Norwichterrier är en av raserna som 
Svenska Terrierklubben ansvarar för.

Från vänster: förbundssekreterare Märta 
Brandts, Sofia Wickman Mörk, Victor Gus-
tafsson och förbundsordförande Natalie 
Johansson.

My Rosenholm och hennes border collie Issy kunde resa till Ungern tack vare resestipendiet från Ulla Segerströms & Bertil Sted-
Grens minnesfond. 

De ungerska fåren har stora horn och ser 
rätt läskiga ut, tycker My Rosenholm.

My Rosenholm och Issy blev ett starkare 
team under kennellägret i Ungern.
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Det var tre delegater – ordförande Na-
talie Johansson, vice ordförande Victor 
Gustafsson och ledamot Sofia Wick-
man Mörk – på plats tillsammans med 
mig, Märta Brandts från kansliet.

Röstlängden justerades till 168 rös-
ter på lördagen. Där fanns delt agare 
från rasklubbar, länsklubbar, special-
klubbar och verksamhetsklubbar.

Förutom samverkan med flera klub-
bar så fanns bland annat två viktiga 
punkter för Sveriges Hundungdom un-
der helgen. Den första var beslutet om 
specialklubbarnas del till Sveriges Hun-

samtidigt som han hela tiden blir en 
bättre hundtränare så utvecklas hans 
föreningstekniska kunskaper.

Karl växer och är 26 år. Han känner 
att det är dags att gå över till det vi kall-
lar “vuxenklubbarna”. Självklart väljer 
han den special- eller verksamhets-
klubb som han har varit medlem i ge-
nom det dubbla medlemskapet. Denna 
special- eller verksamhetsklubb får helt 
plötsligt en medlem med väldigt myck-
et kunskaper inom både hundträning 
och föreningsteknik.

Ett frustrerande beslut
Detta är precis vad vi i Sveriges Hund-
ungdom jobbar för, vi vill hjälpa och ut-
bilda ungdomar inom föreningsteknik, 
hundträning samt lägga grunden för de-
ras framtid inom hundvärlden. Ung-
domsmedlemskapet möjliggör detta ge-
nom att det blir en naturlig brygga mel-
lan ungdomsförbundet och SKKs övri-
ga klubbar.

SKKs centralstyrelse (CS) hade fö-
reslagit mötet att CS får i uppdrag att i 
samverkan med Sveriges Hundungdom 
verka för att de specialklubbar som kan, 
ska erbjuda ungdomsmedlemskap se-
nast under 2018 för dem som är upp till 
minst 18 år. Det var också detta som be-
slutades på KF.

För vår del innebär det en viss gläd-
je, men samtidigt en frustration när in-
te det dubbla medlemskapet kan erbju-

LOTTA TREIBERG
LOTTA.TREIBERG@SKK.SE

das alla upp till 25 års ålder. Det är re-
geringen som har beslutat att man räk-
nas som ungdom så länge. Varför ska 
då inte ungdomsmedlemskapet i vår 
egen hundorganisation ha samma ål-
dersgräns? Tittar vi dessutom på andra 
organisationers ungdomsmedlemskap 
så gäller det för alla upp till 25 år, som 
Fältbiologerna/Naturskyddsförening-
en, Rädda barnen och alla våra politis-
ka partier.

Helgen fortlöpte fint med många en-
gagerande och trevliga diskussioner 
där hunden stod i fokus. På lördags-
kvällen genomfördes också en fin ban-
kett där Svenska Kennelklubbens fi-
naste förtjänsttecken delades ut. Gläd-
jande fick vår egen handlingskommit-
tés medlem Cindy Pettersson ta emot 
SKKs förtjänsttecken.

I finalen mötte vi två av Issys kullbröder 
och även en halvbror. Känslan när do-
maren räckte över pokalen till mig och 
Issy var oslagbar. Jag gick in och tyck-
te att det var så många fina hundar och 
jag var stolt över att få vara i ringen bland 
dem. Att jag har en fin hund, det vet jag. 
Men det är alltid kul att även domaren 
gillade henne så pass mycket.
Söndagen och lägrets sista dag åkte 
de flesta hem efter morgonens vallning. 
Det var bara jag och min kompis som 
var kvar till måndagen.

Jag lärde mig så mycket under re-
san. Jag och Issy har byggt upp vårt 
självförtroende när vi är bland fåren och 
har blivit ett starkare team. Vi är mer 

motiverade än någonsin att ta tag i vall-
ningen och att göra vårt bästa för att 
komma någonvart med den.

Det här är en resa som vi aldrig kom-
mer att glömma. Och utan stipendiet från 

Ulla Segerströms & Bertil Sted-Grens 
minnesfond hade den aldrig blivit av.

dungdoms medlemsavgift. 2013 höjdes 
denna del och Sveriges Hundungdom 
hade föreslagit att den skulle kvarstå 
vid 50 kronor för 2018–2019. Till vår lätt-
nad bifölls förslaget enhetligt och utan 
några diskussioner. 

Motion om 
ungdomsmedlemskap
Det andra beslutet var motionen om 
ungdomsmedlemskap för alla special-
klubbar. Motionen, som kom från vårt 
Ungdomsråd, föreslog att ungdoms-
medlemskapet skall gälla för alla spe-
cialklubbar inom SKK-organisationen, 
och därmed för alla medlemmar mellan 
6 och 25 år. I dag finns det 13 special-
klubbar och tre verksamhetsklubbar 
som inte erbjuder ungdomsmedlem-
skap för sina unga medlemmar. Dess-
utom finns det några klubbar som en-
dast erbjuder dubbelt medlemskap upp 
till 18 år.

Natalie höll ett tal om motionen där 
hon berättade om en fiktiv kille, sexår-
ige Karl. Hans familj har precis skaffat 
sin första hund och Karl blir genast 
medlem i Sveriges Hundungdom. Han 
är en engagerad kille, han tränar hårt 
med sin hund och några år senare sit-
ter han i sin lokala klubbs styrelse. Där 
öppnas dörren till föreningsvärlden.

Ännu några år går och Karl sitter nu 
i Ungdomsrådet. Där får han utvecklas 
på central nivå inom organisationen, och 
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My och Issys oförglömliga 
stipendiumresa

Hundungdomar på Kennelfullmäktige
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Förutom de 17 svenska deltagarna 
så deltog även en person från Dan-
mark.

Lärarna på utbildningen var Hans 
Rosenberg och Sara Nordin och de 
delade med sig av sin gedigna kun-
skap i ämnet tillsammans med vår 
eminenta handlingkommitté.

Totalt finns det nu hela 59 utbil-
dade handlingdomare i Sverige. Ta 

Årets Hundungdom är en täv-
ling där Sveriges Hundung-
dom får chansen att uppmärk-
samma några av alla duktiga 
medlemmar som tävlar fram-
gångsrikt i olika hundsporter. 
Oavsett vilken gren eller klass 
som du tävlar i kan du delta i 
Årets Hundungdom.
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Enkelt uttryckt går tävlingen ut på att 
du som tävlar i agility, bruks, freestyle, 
heelwork to music, juniorhandling, lyd-
nad eller rallylydnad skickar in de bäs-
ta tävlingsresultat som du och din(a) 
hund(ar) har gjort under 2017.

För dig som tävlar i juniorhandling så 
är det lite annorlunda. Du deltar i en täv-
lingscup som heter Agria Junior Hand-
ling Cup.

Regler för Årets Hundungdom:
•	 Du	ska	ha	tävlat	för	din	Hundung-

domsklubb (klubbtillhörighet för ditt 
medlemskap i Sveriges Hundung-
dom).

•	 Enbart	resultat	från	officiella	tävling-
ar samt ungdoms-SM räknas.

•	 Du	ska	vara	mellan	6	och	25	år	(gäl-
ler tävlingsåret 2017).

•	 Du	kan	tävla	i	vilken	svårighetsklass	
som helst, och kvalar du upp under 
året räknar du resultat i de klasser 
som du har tävlat i.

•	 Du	kan	skicka	in	resultat	från	flera	
tävlingsgrenar och resultat som gäl-
ler flera hundar – men du och varje 
enskild hund räknas som ett ekipa-
ge i respektive gren.

•	 Tävlingarna	ska	ha	ägt	rum	mellan	
den 1 januari och 31 december 2017.

I agility beräknas poängen både på place-
ring och på hur många deltagare det var i 
klassen. Den sammanlagda poängen från 
dina fem bästa resultat räknas.

Det ekipage som har högst medelvärde 
(räknat i procent) från två brukstävlingar 
under året vinner.

Det ekipage som har högst medelvärde av resultatet från två tävlingar under året vinner.

Det ekipage som har högst medelvärde av 
resultatet från två tävlingar under året vinner.

Här bestäms reglerna av Agria Junior 
Handling Cup. Du hittar dem på vår hem-
sida.

Det ekipage som har högst medelvärde 
från tre tävlingar vinner.

Det ekipage som har högst medelvärde 
från tre tävlingar vinner.

Den 27–29 oktober samlades ett stort gäng intresserade 
personer för att fördjupa sig i ämnet handling. Under helgen 
genomfördes nämligen en domarutbildning i handling.

chansen att använda dem på er kom-
mande tävling! Du hittar hela domarlis-
tan på Sveriges Hundungdoms hemsi-
da: www.shu.se.

Från och med 1 januari 2018 gäller 
nya regler för domare vid handlingtäv-
lingar. Den som dömer juniorhandling 
ska vara antingen utbildad juniorhand-
lingsdomare eller exteriördomare.
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•	 Dina	resultat	skriver	du	in	på	vår	
hemsida: https://www.skk.se/sv/
SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/
Arets-Hundungdom/. Där hittar du 
också information om hur poängen 
beräknas.

•	 Prisutdelningen	kommer	att	vara	på	
ungdoms-SM 2018 i Gävle i alla gre-
nar förutom juniorhandling, som har 
egna regler för Agria Junior Hand-
ling Cup.

 

SVERIGES HUNDUNGDOM

18 nya handlingdomare

Årets Hundungdom – för dig som gillar att tävla


