
Öppet Hus den 1 juni 2013 

Efter veckor av planering var det så äntligen dags för årets Öppet Hus på Brukshundklubben. Till skillnad 

från förra året valde vi att lägga evenemanget på våren /sommaren, men i planeringsläget kan man ändå 

aldrig veta hur vädret ska bli. Vi hade trots hot om regn ett fantastiskt väder med 20o och ett och annat 

stackmoln – tack! 

Förmiddagen inleddes med uppvisningar av de mest varierande slag. Publiken hälsades välkommen av 

ordförande Anneli Henriksson som sedan förklarade och beskrev alla dagens uppvisningar medan det 

pågick. 

 

Publiken samlades nere vid agilitybanan då första paret ut skulle susa förbi i full fart ute på vägen. En inte 

ont anande barnfamilj kom samtidigt knallande med barnvagn och picknickkorg på vägen och för att hindra 

dem från att bli överkörda lockade vi med dem in på planen och där stannade de en god stund och hade sin 

picknick hos oss istället .  För att återgå till uppvisningarna så började vi som sagt med ett draghundsrace 

med Helene Voster på sin specialtillverkade Kickbike och Lisa Thorslund på cykel. Hundarna mor och dotter,  

Alta och Böbba av rasen Alaskan Husky, har bl.a. tävlat i en draghundtävling i Norge som var hela 40 mil 

lång. Detta är inte någon gren som vi har på vår brukshundklubb men vi är ändå glada att fått tillfälle att 

visa den. 

 



Nästa punkt var lydnadsuppvisning från elitklass bruks av Annica Wiberg och Bordercollien Lennox som blev 

årets brukshund förra året och nu i år ska delta för tredje gången på Bruks-SM. Annica visade fritt följ, 

inkallning med ställande och läggande, tung apportering (4 kg), hopp över hinder, kryp och sist klättrade 

Lennox på stegen lekande lätt. 

 

   

 

 



Christer Haggren och Schäfern Balder visade bruksgrenen spår. Spåret hade legat i ca 1 timme med två 

träpinnar utlagda som Balder inte hade det minsta svårighet att hitta. När hunden hittar en pinne ska det 

markera det på ett tydligt vis, Balder valde att ta upp pinnen och visa husse. 

 

Freestylenumret visades av Johanna Boivie med den lilla Staffordshire bullterriern Ella. Paret har endast 

tränat freestyle vid 6 kurstillfällen men kunde redan visa upp en rad av trix, allt till musiken Some night med 

Fun. Linköpings brukshundklubb har flera duktiga freestyleekipage men alla var för dagen ute på tävlingar. 

Vid tävlingsformen kan både kläder och andra attribut användas för att förstärka uppvisningen. 

 



I en uppsnitslad ruta visade Susanne Kjellberg och Håkan av rasen Nederlandse kooikerhondje Rallylydnad i 

nybörjarklass. Grenen går ut på att förare och hund går en numrerad bana och läser på skyltarna vad som 

ska utföras. Det kan vara snurra runt åt höger eller vänster, läggande, svängar och slalom m.m. Här är det 

tillåtet att prata och peppa sin hund men inte vidröra den för att få den att göra alla momenten. 

Rallylydnad är en gren som är öppen för alla typer av hundar vare sig den är renrasig eller en blandning.  

   

 



Rapport är ytterligare en bruksgren där hunden skall springa mellan två förare. Hunden ska springa mellan 

förarna flera gånger, den kortaste sträckan hunden springer är 1100 m. Här kunde Maud Nilsson och Annica 

Grönlund samt Tervueren Jack enbart visa momentet tvärs över appellplanerna men principen är 

densamma. 

 

Cina Runesson och Labradoren Soya visade galant upp hur uppletande går till, här hittades både kepsar, 

paraply och bilnycklar. Det senare kan ju vara nog så användbart för gemene man. Det svåraste föremålet 

som Soya letade upp var ett rått ägg då det avger mycket lite vittring. Tyvärr hade det den här gången 

hamnat under en grästuva och blev därför extra svår att hitta. Som belöning får alltid Soya smaska i sig 

ägget efteråt. 

 



En av den i särklass populäraste grenen är Agility och visades av 3 duktiga förare med sina hundar. Line 

Norgren med Ila, Linnea Björk Timm med Norrie och Kaia samt Ann-Sofie Sundman med Kaos. Med 

imponerande fart for hundarna fram mellan hindren och det var allt annat än lätt att fånga dem på bild. Här 

skulle hundarna hoppa över hinder, springa slalom mellan pinnar eller springa genom olika tunnlar och 

helts i rätt ordning. Agility delas in i tre storleksklasser, Small, Medium och Large. 

    

   

   

 

 

 



Sist men inte minst kom Mats & Schäfertiken Özi och Mattis & Malinoistiken Quta som båda tränar skydd 

på lägre nivå. Här visades både transportmoment och försvar. Hundarna är tränade att när figuranten 

”sköter sig” så går den lugnt vid sin förare men reagerar blixtsnabbt om föraren blir angripen. Hundarna är 

tränade att bita figuranten i skyddsärmen men släppa så fort den står still. Det blir en fruktansvärd kraft när 

hunden hoppar upp och biter i ärmen och momentet utförs enbart med skyddsärm eller med munkorg på 

hunden. 

  

  

  

 



Nu var själva uppvisningarna över och besökarna fick chansen att gå tipspromenad, prova på uppletande, 

prata med veterinären Tobias Svensson från Djurdoktorn eller hundfysioterapeuten Marie Söderberg från 

Dynamic Sport&Rehab. Besökarna kunde även anmäla sig till några av höstens kurser. Det fanns även 

kanonfina hunddynor från Piece&Part att köpa.  

 

För de yngsta erbjöds aktiviteten ”Barn med hund” antingen med egen eller med lånad hund. Barnen fick 

gå en Rallylydnadsbana och alla som deltog fick pris. Mimmi med den härliga Kungspudeln Leia som bara 

var 9 månader passade på att prova banan. 

   



Några som provade på uppletande var Claudio och Alexandra med sin lilla Welsh Corgi Cardigan- valp 

Simba. Han blev överlycklig när han hittade en gummiring. Mellanschnauzern Thea hade andra bekymmer. 

Han fick plötslig beslutsångest när han skulle välja mellan en grön pipis eller en gosig fleecefläta att komma 

med till matte Agnes.  Alla som provade uppletande fick behålla den leksak eller det tuggben som hunden 

hittade. 

  

 

 

Den Tibetanska Spanieln Bambam med matte Bodil provade på Rallylydnad. 

   



Klockan ett var det prisutdelning för tipspromenaderna och dragning i de fantastiska lotterierna. Två 

fullspäckade bord med över 30 priser vardera lottades ut och många fick med sig både en och flera priser 

hem.  

Efter lunchen följde en föreläsning om bruksgrenarna av Cina Runesson samt ”prova på-aktiviter” för 

agility, freestyle, lydnad, rallylydnad, rapport, spår och sök. Här hade man chansen att prova de på 

förmiddagen uppvisade klasserna med egen hund. 

Vi hoppas att alla våra besökare har haft en lika rolig dag som vi och att vi har lyckats inspirera till nya 

aktiviteter med er fyrbenta vän. 

Ett stort tack till alla superengagerade funktionärer, utan er hade detta inte varit genomförbart! 

Text: Annica Grönlund, Foton: Annica Grönlund, Bodil Grönlund och Sven Komstadius 

Stort tack till våra sponsorer! 
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