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PR/Info har
ordet!
är Timrå Brukshundklubb´s medlemstidning, som ges ut fyra gånger per
år. Ansvariga för innehåll och layout
är PR/Info-sektorn, men vi behöver
bidrag från medlemmarna!
Allt material vill vi ha via e-post:
revir@timrabhk.com.
För att det ska fungera med layouten
vill vi att ni skickar ert material så
”rent” som möjligt, d.v.s. text utan
krusiduller. Foton tar vi gärna emot,
skicka dem separat.
Vi förbehåller oss rätten att layouta
och även att censurera bidragen.
Manusstopp: 20 feb, 20 maj, 20
aug, 10 nov
Annonspriser:
Halvsida sv/v 1 nr: 200 kr
Halvsida färg 1nr: 300 kr
Helsida sv/v 1 nr: 300 kr
Helsida färg 1nr: 500 kr

Nu är den på G, frosten och halkan,
men också de fantastiska dagarna
med hög, blå himmel, sprakande färger och klar luft. Dagarna som är
som gjorda för att vara ute i skog och
mark, vid havet eller i fjällen. Och
med hundkompisen vid sin sida smakar det medhavda fikat ännu
bättre… :-)
Verksamheten har startat upp höstens
aktiviteter, kurser och tävlingar.
Många har varit ute och tävlat under
sommaren också, ett axplock av våra
medlemmar som gjort bra ifrån sig
hittar du på sidan 6 och 7. Liksom
annat smått och gott. Hoppas du gillar det!
Karin Arkmo Larsson, PR/Info

Utgivare:
Timrå Brukshundklubb
Box 97
861 23 Timrå
Tel: 060-58 05 47
www.timrabhk.com
Bg 5553-0836 RUS (Utst., MH&MT)
Bg 5553-1404 Tävl., lydnad, bruks
Bg 313-4970 Medl.avg., kurser

Omslag: Våra duktiga sm-ekipage:
Maria med Patrik i Agility och Göran & Lilian med Poker i Rapport
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Rapport från en Agilitytävling!

S

ista helgen i juli var det
äntligen dags för sommarens officiella agilitytävling
i Timrå. Vädret var super
och jag hade längtat till tävlingshelgen ett bra tag. Poker och jag hade
tränat som
vanligt inför
tävlingen och
det hade även
gått jättebra
på alla träningstävlingar
innan.
Kvällen före
tävlingen
samlades vi
ett stort(!)
gäng och byggde klart den första
banan inför lördagen, inga nummerskyltar sattes dock upp så att ingen
visste hur banan skulle gå. Men däremot så hade Åsa satt upp startlistorna nere vid stugan och det visade
sig att jag var först ut. Jag och Poker
har ju inte varit med på så många
tävlingar men jag tyckte inte om att
vara nummer ett ut på banan för jag
tycker om att hinna se några hundar
och se om det finns några ”fällor”
som man missat under banvandringen. Men nummer ett blev efteråt
mitt turnummer! Vi vann med nollat

lopp och tog vår första pinne. En
bonus var ju också att vi tog den på
hemmaplan! Efter klass ett var det
dags för klass två där jag var funktionär. Jag satt ögon men det var så
duktiga deltagare med så jag fick
inte rapportera
många fel till
Johanna som
var skrivare.
Sen var det
dags för klass
ett igen så jag
skulle tävla en
gång till. Banan var jätterolig och allt
gick jättebra
tills då han tyvärr rev det sista hindret. Om han hade nollat hade blivit
en till pinne men jag var så himla
glad över pinnen jag fått så det
gjorde mig absolut ingenting! Dagen
fortsatte och solen försvann inte som
tur var. Jag har en känsla av att alla
gick hem glada på lördagen för agility är ju jättekul!
Timrå hade efter helgen uppnått åtta
förstaplatser, tio uppflyttningspinnar
och riktigt många nollade lopp!
Av: Mia Näslund
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Inbjudan till KM i Agility,
Sön 16 oktober kl. 11.00
Vi träffas som vanligt på agilityplan och hjälps åt att
bygga bana.
Man kan anmäla sig till
Klubbmästerskap (ung klass 2)
Ungdomsmästare (samma bana som klubbmästerskap, men för deltagare under 17 år)
Debutantklass (för er som inte tävlat än, eller som
tävlat väldigt lite.)
Anmälan görs på plats och kostar 30 kr/klass.
Vi kommer att ha en agilityklass och en hoppklass. Vinner gör den som har det bästa resultatet sammanlagt.
Ekipage från andra klubbar får delta utom tävlan.
Efter tävlingen samlas vi och fikar (fika ingår i
anm.avgiften) och planerar nästa års aktiviteter.

Varmt välkomna!
Vid frågor kontakta Maria Granberg, tel 060/42059 eller maila
granberg.ekernas@telia.com
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GRATTIS!
Flera av våra medlemmar har visat framfötterna/tassarna på olika tävlingar under sommaren. Vi gratulerar dem alla, även de som lyckats bra men
inte skickat in något till tidningen!!
Lillklacks Fanny som med sin ägare Håkan
Tångring blivit lydnadschampion

Jenny Olsson & Ehzno, segrare i DM spår

Glada klubbmedlemmar efter
segrar i vår agilitytävling. Från
vänster: Mia Näslund, Johanna
Davidsson, Håkan Eriksson,
Jeanette Pettersson, Marie
Karlsson samt längst till höger
Karin Rinander-Olausson,
Snjoka
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Marie Johansson & JinoEro Arwidi och Lotta
Blomqvist & Molars Micro
tävlade elitspår i augusti
och fick cert båda två

Göran och Lilian Näslund & Poker,
SM i Rapport

Maria Granberg
& Patrik,
SM i Agility

Ingrid och Erling Andersson
& Pirelli, SM i Rapport
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Rallylydnadshelg!!
LÖRDAG & SÖNDAG 8 – 9 OKTOBER 2011
Har du funderat på hur Rallylydnad går till?
Nu har du möjlighet att lära dig!
Denna helg kommer Emil Falk från Östersund till oss för att
ha en nybörjar kurs i den här nya fartfyllda och populära
grenen.
Kursen innehåller både teori, prova-på-skyltar och momentträning.
Kostnad 300 kr för båda dagarna (om det blir många anmälda kommer det bli 2 st nybörjardagar och då halveras
avgiften, 150 kr/dag).
I avgiften ingår även fika och lunch.
Vill du vara med?
Anmäl dig till info@timrabhk.com senast den 26/9.
Du måste vara medlem i SBK för att kunna delta, förtur för
medlemmar i Timrå BHK.
Har du några frågor? Ring Heléne på tfn 070-64 88 794

VÄLKOMNÄ!!
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Kurs i brukslydnad!!
LÖRDAG & SÖNDAG 19—20 NOVEMBER 2011
Helgen den 19-20 November får vi åter
chansen att träna brukslydnad för Tomas
Ivarsson, http://ethund.se/.
Åtta ekipage per dag pris 550 kr/dag inklusive lunch och
fika. Frågor kontakta Jenny Olsson vhd1212@gmail.com.

Stort tack till styrelsen som ordnat med kanonfin
overall till SM, t.o m Patrik tyckte jag blev snygg…
Maria Granberg
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Timrå Veterinärmottagning
Leg. Vet. Yvonne Johansson
Öppettider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10 - 14
telefontid: 9 - 10.
Onsdag 13 -16 och 17 - 19 Telefontid: 12 –13
Södra Köpmangatan 9, Timrå
Telefon 060 - 58 05 25 Fax 060 - 58 01 58
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Glöm nu inte vårt sista medlemsmöte
för året, som går av stapeln den
3 december.
Efter mötet äter vi julgröt tillsammans.
Mer info kommer på hemsidan när det
närmar sig!
Sundsvalls Hundgym
Friskvård och rehab för hund
www.sundsvallshundgym.se

Water Treadmill

Vibrationsplatta

Water Treadmill

Kerstin Englund
Cert. Fysioterapeut Hund, dipl. Hundmassör
Södra Allén 5
852 39 Sundsvall
11 85 84
070-517

Våra officiella tävlingar i Agility -

Glada klubbmedlemmar efter segrar i vår agilitytävling. Från vänster: Mia Näslund, Johanna Davidsson, Håkan Eriksson, Jeanette Pettersson, Marie Karlsson samt längst till
höger Karin Rinander-Olausson, en av tävlingsdebutantanterna som gjorde fina lopp
med sin isländska fårhund Snjoka

Linda Edlund med Issie
Marie Karlsson med Ozzy
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ett lyckat arrangemang med stora
framgångar för våra ekipage

D

Det mesta gick helt enligt planerna. De
olika klasserna genomfördes i rask takt
och det gick snabbt att bygga om banorna. Många deltagare uppskattade att
det fanns lunchmat och hamburgare att
köpa. Ett stort tack till alla som ställde
upp i köket och vid grillen.
Resultatmässigt blev det också en
succe för våra ekipage med totalt sex
klassegrar av 30 möjliga. Därutöver tog
vi många pallplaceringar och ”pinnar”.
Speciellt roligt var det att många av
våra nybörjare gjorde fina lopp. Även
ett ekipage från Sundsvall BK som tränar med oss vann två klassegrar. Det
visar att våra kurser och träningskvällar
ger resultat ute på tävlingsbanan. Följande av våra ekipage vann lopp:

en sista helgen i juli, två
dagar med nästan bara
strålande sol arrangerade
Timrå BK för andra året
en agilitytävling i klass 1 och 2. Under
de två dagarna gjordes totalt ca 500
starter i 12 klasser och totalt 30 tävlingar. Vi hade deltagare från hela landet, från Skåne i söder till Boden i
norr, men naturligtvis mest deltagare
från närliggande distrikt. Ca 130 hundar var med och tävlade. Maria Granberg var tävlingsledare och våra medlemmar hjälptes åt att ta hand om olika
funktionärssysslor när man inte själv
tävlade.
Vi har fått många berömmande ord
från deltagare för vårt arrangemang.
Mia Näslund med Poker
Jeanette Pettersson med Mira
Johanna Davidsson med Zasso
Marie Karlsson med Ozzy
Håkan Eriksson med Samson

Klass 1 Agility Large
Klass 1 Hopp Large
Klass 1 Hopp Small
Klass 2 Agility Medium och Klass 2 Hopp Medium
Klass 2 Hopp Large

Utöver vår egen tävling är många i
klubben ute tävlar med sina hundar
var och varannan helg och skördar
fina framgångar, vilket är inspirerande för alla som deltar i klubbens
agilityverksamhet. Våra bästa ekipage som tävlar i klass 3 hade inte
möjlighet att delta i vår tävling.

Vi hoppas att fler medlemmar i klubben vill prova på agility. Kontakta någon av oss eller anmäl dej till en nybörjarkurs.
Håkan Eriksson
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Elitinkallning – bara för border
collies? Del 3—sista delen.
Inlärning med hjälp av boll
Hemligheten bakom att få till ett bra
ställande är att hitta en situation där
hunden naturligt väljer att stanna med
bägge frambenen samtidigt. Att lära in
ställandet med hjälp av en boll är ofta
en effektiv metod, eftersom många
bollglada hundar rusar iväg efter bollen för att stanna tvärt när bollen inte
kommer flygande.
Ett vanligt problem är att hunden lär
sig skillnaden mellan det riktiga kastet
och det på låtsats. Lär därför hunden
att springa iväg när den ser att du gör
armrörelsen, oavsett om du kastar eller
inte.
Till en början, när du låtsats göra ett
kast, fullföljer du kastet när hunden
springer iväg. Omedelbart när hunden
sticker iväg med blicken framåt kastar
du bollen över huvudet på hunden.
Om du inte gör detta är risken stor att
hunden istället stannar framför dina
fötter.
Variera sedan detta med att låtsats
kasta bollen. De flesta hundar rusar
iväg för att på avstånd tvärnita och
titta sig omkring efter bollen. Säg
ingenting utan kasta iväg bollen förbi
hunden, men kasta aldrig bollen om
hunden inte stannar tvärt.
En bra regel är att om du är det minsta
tveksam så var det troligtvis inte tillräckligt bra utfört. Tar hunden det endaste lilla steg mot dig stoppar du bollen i fickan och tackar lite retsamt för

ett gott försök, eller så kallar du helt
enkelt på den och börjar om.
”stå”
Efter ett par repetitioner brukar hundarna stanna och ta ögonkontakt. Säg
då ”stå” och släng iväg leksaken över
och bakom hunden. Försök att så tidigt som möjligt inta tävlingsposition
när du ropar ”stå” och innan du kastar
iväg bollen. Om du alltid står med
armen beredd till ett kast är risken stor
att hunden i förlängningen blir mer
observant på din arm istället för ditt
”stå”. Tänk på att ”fotografera” bilden
som du vill lära hunden i samband
med ”stå”, nämligen din egen tävlingsposition när du säger ”stå”.
Förläng sedan tiden med någon sekund i taget innan kastet kommer. Tar
hunden det minsta steg så är leken
snöpligt slut. Kalla in och gör om eller
gå helt enkelt vidare på promenaden.
Förutsatt att du sedan tidigare har tränat stadga är just den här delen inte
speciellt märkvärdig. Mer om stadgeträning hittar du i Canis nr 1/2003.
Sedan börjar du att variera var på
sträckan du säger ”stå”. Antingen på
sträckan från dig, eller så kallar du in
hunden efter en stund och provar att
säga ”stå” på sträckan mot dig. Enklast är att du omedelbart ger signalen
när hunden vänder sig om, i samband
med att du kallar in. Var det ett bra
ställande så belönar du. Hemfall aldrig åt att upprepa ”stå” för att hjälpa
14

En artikelserie i flera delar av
Eva Bodfält
hunden. Misslyckas hunden ska chansen
till belöning vara borta.
”Plats”
Nedläggandet vållar sällan samma problem som ställandet gör. Hunden är närmare och det är oftast ett lättare moment
att lära in. Kvaliteten på inlärningen av
”stå” är oftast sämre av naturliga skäl.
Det är lättare att se att en hund gör rätt
när den lägger sig platt på marken än att
se om den tvärnitar utan att ta efterföljande steg.
När du har lärt in ”stå” på avstånd kan
du börja med att variera mellan ”stå”
och ”plats. Första gången kanske du
måste upprepa ”plats” ytterligare en
gång, men efter ett par repetitioner brukar det fungera bra. Däremot får du
räkna med att din hund under en kortare
tid kanske lägger sig när du säger ”stå”
och vice versa. Det är helt naturligt,
skratta och gör om men belöna inte med
bollen när det blir fel. Det är hunden
som ska påverka dig med rätt handling
för att få dig att slänga iväg bollen. Du
har ingen anledning att bli sur för att
hunden ännu inte riktigt har förstått att
spelreglerna är ändrade och lite svårare
än tidigare.
Baklängeskedjning
Fördelen med att du sätter ihop delarna
baklänges när hunden kan varje del separat, är att varje moment blir självbelönande. När du tycker att du tränat alla
delar i inkallningen är det dags att kedja
ihop dem. Enklast är att du börjar baki15

från med läggandet och ingången. Det
har du tränat tidigare som en separat
del. Fungerade den? Svarar du ja på
frågan provar du att gå vidare genom
att ställa din hund framför dig och sedan förflytta dig bakåt till korrekt tävlingsavstånd.
Kalla in hunden när den uppmanande
stirrar på dig och säg sedan ”plats” vid
rätt avstånd. Gör sedan en ny inkallning som avslutas i utgångsställning
samt belöning. Den sista delen innan
din baklängeskedjning är klar blir ingången och nedläggandet vid din
vänstra sida. Nu är momentet kedjat
bakifrån och det som ska läggas till är
utgångsställning och nedläggandet.
Är det här lösningen på alla våra problem med ständiga återgångar i träningen? De flesta av oss är inte så extremt noga att vi lär in varje del till
perfektion. För många av oss är tävlandet i en så stor motivation att vi många
gånger går ut och tävlar för tidigt.
Visst tränar vi på delarna i momenten
men frågan är om vi har kedjat ihop
dem så att hunden kan hela momentet
innan belöning. Risken med att prioritera enskilda delar i träningen är att vi
omedvetet ritualiserar hundens belöningar. Effekten av en sådan träning är
att hunden blir tveksam när den ska
fortsätta med nästa del i momentet, för
hur ofta startar du vid den punkt där du
normalt oftast bara belönar vid?
Eva Bodfäldt
Publicerad i: Canis

16

17

Tankar inifrån ett dumperdäck..

Så sitter man här igen, en av alla
dessa kvällar som ägnas åt hundträning... Om man inte hade hund - vad
skulle man då lägga alla dessa timmar på? Vad är lika skitigt, iskallt,
svettigt, obekvämt, tröttsamt, uppiggande, roligt, eftertänksamt, stimulerande, givande, kamratligt och
fullständigt underbart som att en
marskväll lämna sin familj hemma i
värmen för att själv i typiskt aprilväder (storm och snö/sandyra ) krypa
ner i ett dumperdäck och invänta
"det stora skallet"? Vad driver oss
att timme efter timme, med stel-

frusna fingrar, iskalla fötter, varma
leenden och hjärtan, ägna oss åt att
sitta nedkrupna i dumperdäck och
soptunnor eller bli tuggade i ärmen
av främmande hund medan våra
egna hundar spänt väntar på sin tur?
Jo, kärleken till våra bästa vänner
hundarna, den lycka som känns inombords när man efter hård träning
lyckats med det man föresatt sig
och med en stor kopp te och en nöjd
kamrat får krypa upp i soffan vid
hemkomsten - det är livet med
hund!!!
Anna Holter
18
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Simträning • Massage • Rehab • Friskvård • Vibrationsplatta

Timrå Djur och Natur har arbetat med rehablitering av hundar i 6
år. Jag samarbetar med Strömsholms djursjukhus där jag har
utbildat mig. Förutom träningsbassäng har vi också rehab, vibrationsplatta, friskvård och butik där du kan göra dina inköp till din
hund.
Mer information hittar du på www.timradjuronatur.se
Foder som jag säljer:
Precept
ANF
Lone Star
Klass
Barf

Öppettider (tidsbokning)
Onsdag
10-15
Torsdag 10-19
Fredag
10-15
Butiken mån - fre 10-17

Anki Pettersson-Certifierad fysioterapeut för smådjur
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Städlista
Vecka
1 & 27
2 & 28
3 & 29
4 & 30
5 & 31
6 & 32
7 & 33
8 & 34
9 & 35
10 & 36
11 & 37
12 & 38
13 & 39
14 & 40
15 & 41
16 & 42
17 & 43
18 & 44
19 & 45
20 & 46
21 & 47
22 & 48
23 & 49
25 & 51

Susanne Molin & Martin Bergquist
Peter Hägglund & Monika Johansson
Marianne & Gösta Lekrans
Leif & Lena Fahlén
Sören Persson & Ulf Ankarberg
Anna Holter & Maria Molin
Lilian & Göran Näslund
Ingrid & Erling Andersson
Heléne Eliasson & Gunilla Forslund
Marianne Larsson & Lotta Blomqvist
Ulle Liukkonen & Peter Nyberg
Gunilla Sjölund & Lena Harström
Tomas Holmberg & Hanna Andersson
Carina Österberg & Solveig Höglund
Karin & Arne Larsson
Katarina Nyberg & Anna-K Nordin
Anki Pettersson & Kent Strandberg
Susanne Ekwurtzel & Anita Braxenholm
Marie Karlsson & Jenny Olsson
Lena Unger & Marie Unger
Linda Edlund & Emma Hansson
Olle Westberg & Eva Laggren
Berit & Kent Åhman
Åsa Alidasdotter & Maria Granberg
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Vägen till SM…

et hela började förra våren. Mitt mål i agilityn,
förutom att ha roligt, var
att jag ville ha båda
mina hundar i klass 3, och det hade
jag lyckats med. Kändes lite tomt att
träna när jag inte längre hade något
tydligt att kämpa för, men jag visste
inte riktigt vad mitt nya mål skulle
vara.
Men när jag på första tävlingen i
Gävle tog tre SM pinnar med Patrik,
så började tankarna komma: Tänk
om jag skulle försöka ta mig till
SM? (för att komma till SM krävs 8
pinnar i klass 3, 4 i agilityklass och
4 i hoppklass, och för att få en pinne
ska du placera dig bland de 15%
bästa i klassen).
Jag visste nog inte vad jag gav mig
in på, resten av pinnarna jag behövde kom minsann inte så lätt, den
sista snikade jag åt mig först i november, i Rättvik, men det gick
iallafall till slut!
Vi tränar och tränar...
Redan under vintern började jag
konditionsträna både mig och hundarna (det är ju så hemskt i agilityn
att föraren också måste springa, ve
och fasa!). Som tur var, var det en
snörik vinter, så skidorna åkte på
flera gånger i veckan (de som inte
åkt skidor med två foxterrier samtidigt borde genast prova på det, det
är en speciell upplevelse, eftersom
23

de sällan springer åt samma håll.
Nåja, motion får man iallafall.)
Dessutom åkte jag till ridhuset i
Laggarberg en gång i veckan, och
var med på vinterträningen, som
Timrå och VÄKK har tillsammans.
Första försöket
I slutet av februari var det dags för
första riktiga provet: Klass 3 tävling
i ridhuset i Hudiksvall. Hur skulle
det fungera?
Jag åkte dit med ganska stora förhoppningar, men hu vad dåligt det
gick, fullt med missförstånd, och
alldeles för sakta. Dessutom fungerade inte mina kontaktfält alls, jag
som tränat så mycket på det.
Det var bara att åka hem och analysera vad jag måste få ordning på
innan SM. Kontaktfälten var prio
ett, måste lösa dem på ett bra sätt.
Men hur?
A1 kursen
Under våren skulle jag, Anneli och
Ellinor från klubben gå en A 1 utbildning i H-sand, för att kunna vara
instruktörer på klubben. I utbildningen ingick att vi skulle skriva en
träningsplan från nybörjare till perfekt utförande för något av hindren
och skicka in till vår lärare. Jag
valde A-hindret (med kontaktfält)
och satte mig och funderade igenom
hur jag skulle börja med en nybörjare. När jag hade funderat klart och
skrivit ner alltihop bestämde jag

mig. Jag skulle helt enkelt (haha)
prova mitt koncept på Patrik, och
träna om honom från början!
Sagt och gjort, jag tränade och tränade och tränade och...
Tävlingen i H-sand
Nu kom det stora provet, hade vi
lyckats?
Vilken lycka det var när jag körde
agilityloppet och allting bara satt!
Kontaktfälten flöt precis som jag
hade tänkt, och allt annat kändes
också kanon. Jag nollade loppet,
tiden räckte till en andraplats, och
eftersom första hunden var fullcertad fick Patrik sitt första agilitycert! Då var matte lycklig, minsann!
Nästa kraftprov var tävlingen i
Umeå-Nordmaling, där blev Patrik
hoppchampion och fick sitt andra
agilitycert när han vann agilityloppet! Nu hade jag fått bra bevis på att
vi fungerade tillsammans, och att
formen var god. Men räckte det till
att inte göra bort sig i SM?
Vi reser till Solna
Som tur var gick årets SM i Solna,
hade nog skippat det hela om det
varit i t.ex. Skåne.
Jag tyckte det var tillräckligt nervöst
ändå när jag packade bilen med allt
jag skulle ha med mig och mina 2
hundar (Polly var med som sällskap
och allmän terror).
Ner till Uppsala var det OK att köra,
men sen blir det plötsligt tre körfält

och sedan fyra, jag som är van vid
grusvägen här på Tynderö....
Nåja, fram kom vi, och veterinärkontrollen gick fint, var lite orolig
att Patrik inte skulle få starta, han
springer gärna på tre ben när det är
blött i gräset, men allt gick bra och
jag sammanstrålade med min kompis Susanne och Buffy (foxterrier),
som också kvalat till SM.

Efter veterinär kontroll var det dags
för invigning med ganska många tal
som man inte hörde så mycket av,
eftersom en hel del hundar skällde
(dock inte P och P, som var riktigt
duktiga!)
Det häftigaste på invigningen var en
fristyle uppvisning av ett av Sveriges bästa ekipage, det var otroligt
imponerande, fast tyvärr minns jag
inte vad de hette (det är ju några
månader sedan)
Vi skulle bo på Scandic, Järva krog,
så vi åkte dit och tog en rejäl kvällspromenad, och softade på hotellet.
Konstigt nog så sov jag riktigt gott!
SM lördagen
På lördagen vaknade jag med pirr i
24 magen. Solen sken från en klarblå

ningsbanan och tog några hinder.
Patrik kändes toppen, pigg men
ändå lyhörd. Han är en så juste
hund, bara jag visar någorlunda rätt
så gör han vad jag ber om.
Då var det dags att gå upp till banan. Vi hade startnr 26, och eftersom banan var snabb så var det
snart min tur..
Starten gick jättebra, men sen var
jag så konstigt stel i benen, de ville
inte springa, så jag missade mitt uttänkta framförbyte och fick improvisera. Lyckades krångla Patrik
förbi 4:e hindret, och sedan gick det
bättre att springa, men lite tid hade
jag redan förlorat. Efter ett springparti körde det ihop sig igen, med
hinder som skulle tas från “fel” håll,
och krångliga byten. Här förlorade
vi lite tid igen, men nog kände jag
mig nöjd när jag gick i mål med 0
fel på hinder och 0,23 i tidsfel, det
kändes som ett helt godkänt lopp.
Patrik fick ju sina köttbullar, så han
var också nöjd, och sen plockade
jag ut Polly och körde henne på
framhoppningsbanan så hon inte
skulle känna sig försummad (det är
noga med det där!)
Det var 37 ekipage som tog sig runt
banan och kvalade till dag två (fast
alla får starta även på söndagen om
man vill, men man har inga chanser
till placering) och Patrik hamnade
på 12 plats! Fantastiskt bra, det hade

himmel. Jag hade tänkt äta en rejäl
frukost på hotellet,
men det var inte helt
lätt att få ner något.
Som tur var hade jag
en tidig starttid, mediumhundarnas lopp
började 9.30, och det
kändes jätteskönt, jag
tycker inte om att gå
och vänta.
Drygt en timme innan var jag på
plats och gick en 40-minuters promenad med hundarna, måste ju
räcka att vara på plats 20 min innan
banvandring, tyckte jag. Men precis
när jag var på väg tillbaka hörde jag
att de kallade till banvandring. Tydligen låg de rejält före schemat.Snacka om att få bråttom! Som
tur var, var det ett stort startfält (69
starter), så det var två banvandringar och jag kunde gå i det andra
gänget. Hade känts snopet att missa
SM för att jag kom för sent....
Banbyggaren hade verkligen bestämt sig för att sålla ekipagen den
första dagen, banan var riktigt
svår,särskilt starten skördade många
offer, bl.a min kompis Susanne åkte
ur direkt (snopet). Jag hade min taktik klar, men det går väldigt fort att
diska sig. Trygg kände jag mig
verkligen inte.
Jag tittade på de första starterna,
sedan gick jag ner till framhopp25

sedan en tunnel bredvid A-hindret,
men sedan var den riktigt rolig, det
kändes att det borde gå fint att få
flyt. I finalen startade man i omvänd
startordning mot placering, så jag startade som
nr 12 från slutet (det är
naturligtvis för att det ska
bli mer spännande). Jag
passade på att titta på så
många starter jag vågade
innan det var vår tur. Eftersom det var starten
som var svår hade jag
verkligen grunnat på den,
och tyckte jag hade ett
bra handlingsalternativ.
Kände mig inte alls lika
nervös som första dagen,
utan mer blöt (det pissade envist
större delen av dagen).
Så var det vår tur. Patrik startade fint
och det var inga problem att få honom att ta tunneln. Sedan var det till
att springa snabbt för matte, för att
hinna fånga upp honom och ta hindret framför tunneln. Tyvärr litade jag
inte på min duktig hund, utan ropade
på honom för mycket, så han trodde
att han inte skulle ta hindret framför,
utan sprang till mig istället, och vi
fick en vägran. Sedan gick det bra
igen, jag var särskilt nöjd efter Ahindret där jag fick till en mycket
snäv sväng, men inne i slalomet
hörde jag domaren vissla, och då är
man diskad. Vad hade hänt? Jag

jag aldrig trott, mitt mål i SM var
bara att jag inte skulle bli diskad
första dagen, men med en 12 plats
hade jag en god chans till pallplats,
om söndagen gick bra!
Det hade jag inte väntat
mig.
Jag gick en lång promenad med Annika och
Tasso, foxterrier, som
åkt upp från Västerås för
att heja på mig och Susanne. Annika har varit
flera gånger i SM med
sin foxterrier Dixie, och
vi hade en trevlig stund.
När vi kom tillbaka tittade vi på ett tag men
sedan kände jag att det
var dags att åka tillbaka till hotellet
och vila.
Kvällen tillbringade Polly, Patrik
och jag i sängen framför TV:n, lite
trångt, men trevligt, och vi sov alla
gott på natten.
SM söndag
Jag vaknade på morgonen av att det
ösregnade. Trevligt värre, det var
bara att plocka fram stövlar och
regnställ, regntäcken till hundarna.
Vi kunde iallafall ta det lugnt på
morgonen, vi skulle inte starta förrän efter lunch.
Det blev en lång väntan innan det
var dags för banvandring. Den här
gången hade banan också en knepig
start, andra hindret bakifrån och
26

vände mig mot domaren, som pekade på ett hinder efter A-hindret.
Jag hade helt enkelt glömt bort ett
hinder! Vad snopet!
Vi körde iallafall resten av banan
( kontaktfälten satt perfekt!) och
gick i mål. Lite besviken var jag,
men jag var supernöjd med Patrik
som följt mig som en
liten skugga. Och
egentligen hade jag
inte väntat mig att det
skulle gå så bra som
det ändå gjort, så när
den första besvikelsen
lagt sig kändes det
ändå ganska bra.
Jag passade på att titta
på de återstående ekipagen och höll särskilt
tummarna för Tomas
Malteryd och Ashton
(pudel) från Umeå.
Vad jag jublade när
han efter ett rafflande snabbt lopp
gick upp i ledningen och vann SM i
Mediumklassen. Dels är det extra
roligt när ett Norrlandsekipage går
bra, vi har ju inte alls samma möjligheter att träna och tävla som de
har längre söderut, där det finns
tävlingar i närheten varje helg, dels
är Tomas en som alltid satsar järnet
och inte kör på säkerhet, verkligen
en värdig vinnare.
Ett till ekipage från Norrland som
gjorde ett fantastiskt lopp var

Tommy Fredriksson och Donna
(sheltie) från Kalix. Han slog till och
vann agilityloppet på en flera sekunder bättre tid än tvåan, men eftersom
han diskat sig dagen innan hade han
ingen chans till sammanlagd placering. Kul ändå att han gjorde en sån
bragd, det var nog en fin revanch.
Hemresa
Jaha, sedan var det
bara att plocka ihop
sina pinaler, säga adjö
till Susanne och Buffy,
med löftet att vi båda
ska göra vad vi kan för
att ta oss till SM i Borlänge nästa år, leta
reda på bilen och börja
hemresan. Eftersom
vädret var så dåligt,
brydde jag mig inte
om att stanna och titta
på de återstående klasserna.
När jag framåt kvällen kom till mitt
lilla hem därhemma, kändes det
iallafall ganska skönt att det var
över. Men nästa år ska vi försöka
komma igen, det var en jätterolig
erfarenhet som jag inte skulle vilja
vara utan.
Text: Maria Granberg

27

Våra fantastiska kökshäxor under Mittpunktenveckan, Anka och
Ulle, blev så här glada
när spår– och sökgänget visade dem sin
uppskattning!
Fotograf Josefin S Nilsson
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