
Reseberättelse från Emelie Vidberg 

Tänk vad kul det var att vinna Agria Rallylydnad Cup i 

nybörjarklass i december 2019! Jag tävlade med min 

träningsväns hund, Myran, en border terrier. En otroligt 

trevlig och lättsam tik som gjorde resan och tävlingen till 

något alldeles speciellt.  Rallylydnad är den första 

hundsporten som jag tog mig an som ny hundförare och 

första som vi även tävlat i.  

Tyvärr kom, som alla vet, pandemin och gjorde ett stort 

avbräck på allt tävlande. Det medförde att det tog tid 

innan vi kom iväg på tävling igen. Men så till sommaren så 

började det bli mer öppet för tävlingar och jag började 

planera för mästarklasstävling med en av mina egna 

hundar, border collien Tess. Tyvärr gick hon hastigt bort i 

juni, vilket gjorde att rallylydnaden stannade av för mig. 

Efter ett tag fick jag istället starta upp rallyträningen igen 

tillsammans med vår andra hund, schäfern Oya. Vi hade 

tillsammans sedan tidigare två kvalificerade resultat i 

nybörjarklass.            Emelie och Oya med sin fina titelrosett 

Utifrån nya förutsättningar fick jag börja leta efter en nybörjarklasstävling och anmälde oss till 

Kungsbacka Brukshundklubb 6 augusti. Jag valde att anmäla till en tävling en bit hemifrån för att 

vi skulle få en trevlig helg tillsammans och uppleva rallylydnad med personer, funktionärer och 

tävlande från en klubb som vi aldrig varit på tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
På plats på tävlingsplatsen. 



 Startklara! 

Jag och Oya påbörjade vår träning tillsammans med att hålla ett lugnt fokus bland skyltarna. Vi 

fick träna lite extra på några skyltar men framför allt på koppelhantering då Oya gärna smakar på 

sitt koppel i träningen. Det blev en utmaning för mig som hundförare att samla ihop en energisk 

schäfer på en rallylydnadsbana, där det händer mycket på kort tid. Oya är en schäfer tränad mot 

IGP i första hand, så för henne blev rallylydnaden en stor omställning.  

På fredagen innan tävlingen tog vi bilen till Kungsbacka och sov en bit från brukshundklubben 

innan tävlingsdagen. Vi hade fint väder och det var många anmälda. Stämningen var på topp som 

det brukar vara på rallylydnadstävlingar och banorna var utmanande på olika sätt. Jag och Oya 

hade sent startnummer så vi hann värma upp och bekanta oss med klubben. Som vanligt blev jag 

nervös över hur Oya skulle tycka det är att tävla med koppel på men samtidigt så intalade jag mig 

själv att vi stod vid startlinjen för att ha roligt oavsett resultat efteråt.  

Och roligt, det hade vi verkligen båda två! Vi tog oss igenom moment efter moment på första 

banan, så jag själv blev helt förvånad. Men till näst sista skylten tyckte Oya att vi var klara och när 

vi skulle göra skylt 124 tog hon tag i kopplet och höll fast. Som en ren vana bad jag henne släppa 

och höll tummarna för att hon lyssnade så vi kunde göra klart det sista av banan. Och jodå, hon 

släppte kopplet, så vi kunde gå i mål. 

 

Nästa bana var byggd med en hel del följsamhet vilket passade Oya bra. Dock fastnade vi med en 

del nosade i en spiral. Dessutom hade Oya lagt märke till att husse filmade oss en bit ifrån, vilket 

gjorde att jag fick kämpa lite extra för att ta oss runt. Husse är nämligen en stor favorit här 

hemma. Men till slut kom vi runt även på den banan och jag var ändå nöjd med vad vi 

åstadkommit med lite för få träningar. Resultatet på tävlingen blev 87 och 76 poäng, så med våra 

två tidigare kvalificerade resultat fick Oya titeln RLD N.  



 

Tack Kungsbacka för fint anordnad tävling och tack Agria för möjligheten för mig att åka och 

kunna genomföra tävlingen! 

Hälsningar Emelie och Oya 

 


