
Reseberättelse från Victoria Ruzbarsky och Lacey 

 

I december 2018 vann jag ett resestipendium från Agria, för min och Laceys andraplats i finalen 

av Agria Rallylydnad Cup och januari använde jag vinstpengarna till att tävla i mästarklass på 

hundmässan i Göteborg, MyDOG. Vi var där under hela helgen och gjorde sammanlagt två 

starter. Att tävla på en stor mässa är inte bara väldigt roligt utan även lärorikt och delvis svårare 

än en vanlig tävling på en hundklubb. Det är också en rolig upplevelse att få tävla på mässor i och 

med att det skiljer sig en hel del från vanliga tävlingar, vilket var anledningen till att jag åkte dit. 

Under mässan fanns det mycket folk och volymen var stundtals hög, vilket är en extra påfrestning 

för hunden som ska kunna fokusera och prestera trots mycket liv och rörelse runtom. Oavsett är 

det en bra typ av träning och utvecklande för oss som ekipage och team, så det krävs ett extra bra 

samarbete för att kunna få certresultat i den miljön som råder på stora hundmässor.  

 

Vår första start på lördagen var jag över lag nöjd med. Vi lyckades få ihop 91 poäng med 9 

poängs avdrag för ett fys och två bris. Som sagt var det en svår miljö att tävla i, så att få i alla fall 

någon bris, var från min sida väntat. Momenten flöt utöver det på bra och jag tyckte vi för det 

mesta hade en fin kontakt genom banan. På söndagen gick det tyvärr sämre. Lacey gick banan bra 

och det var först på slutet det blev en stor miss, hon satte sig nämligen på ställande under gång. 

Detta är ingenting hon har gjort tidigare utan det berodde antagligen på att hon var trött i och 

med att hon hade väntat länge i en miljö med mycket folk och rörelse som gjorde att hon inte 

riktigt kunde slappna av och orka hålla fokus. I och med att vi gjorde ett par omtag på det 

momentet landade slutresultatet på blygsamma 77 poäng. Inte en runda som var bra 

poängmässig, däremot väldigt lärorik för mig som förare. Med tanke på att det fanns begränsat 

med utrymme på mässan ställde jag buren på läktaren, vilket inte alls var ett bra val och 

anledningen till att min hund inte riktigt kunde slappna av och snabbt blev trött. I framtiden 

kommer jag se till att låta buren ligga mer undanskymd i den mån det går. Det gäller alltså inte 

bara att planera själva rundan på banan utan även allting runtom för att få ett så bra resultat som 

möjligt, det är någonting jag kommer ta med mig till framtida tävlingar.   

 

Allt som allt var det en rolig upplevelse att tävla på MyDOG. Eftersom jag åkte från Stockholm 

bodde vi på hotell precis i anslutning till mässan. Det blev som en liten minisemester där man 

fick äta god mat och se en ny stad. Förutom att tävla under mässan hann jag även med att titta på 

utställningarna och alla andra aktiviteter vilket var väldigt kul. Jag rekommenderar alla som har 



möjligheten att åka på en större hundmässa och tävla med er hund, det är verkligen en rolig 

upplevelse och någonting alla borde pröva i alla fall en gång! 

 

 

Hälsningar Victoria och Lacey 

 

 


