Linköpings Brukshundklubb på nätet
Håll vår hemsida under bevakning, www.sbklinkoping.com,
här kan du hitta det mesta som rör klubben. Du vet väl att vi lägger ut
infobladet i sin helhet på hemsidan med alla foton i färg! Du kan också gå in
på Brukshundklubbens webbplats www.brukshundklubben.se, och för er som
tävlar görs din tävlingsanmälan on-line via www.sbktavling.se.
Klubben finns förstås på Facebook, sök bara på
Linköpings Brukshundklubb och klicka på
”gilla”-knappen!

På omslaget:
Schäfern Eto tränar sök

Hej,
Det är nu några dagar innan jul och vintervädret har inte
ännu hunnit få något fäste hos oss, plus 8 grader och
barmark är ju inte riktigt vad man förväntar sig så här års,
helst inte om man som jag vill ha en riktig vinter med
snö. Men ännu finns det tid för snö, is, kyla och
framförallt att det blir lite ljusare ute och att hundarna
håller sig rena på promenaderna.
2013 lider mot sitt slut och det börjar som vanligt bli dags att summera året som har gått.
Personligen drabbades jag detta år av hundägandets baksida, då jag under hösten fick ta
bort min äldsta hund, Fenja, vi fick hela 15½ år tillsammans men det är alltid tungt när
den dagen kommer. Vi förlorade också en av våra medlemmar i år, Anna Hydén, som
gick bort alldeles för tidigt, Anna satt i LBK’s styrelse och var sammankallande för PRsektorn. Vi är många som fick förmånen att lära känna henne, och hennes minne
kommer alltid att leva hos oss.
Det har hänt ganska mycket på klubben under året. Vi har haft många kurser under 2013,
22 stycken blev det till slut och totalt har vi haft ca 170 kursplatser tillgängliga.
Medlemsantalet har ökat med ca 20 personer, det saknas just nu en medlem för att vi ska
nå 400. Vi har genomfört 14 officiella tävlingar, varav 4 lydnad, 9 bruks och 1 agility,
sedan har vi haft vår första inofficiella rallylydnadstävling. Funktionärsmässigt har vi
utbildat en tre skrivare inom rally, en domare inom freestyle/htm och två nya
agilityinstruktörer. Sedan har vi några pågående utbildningar, en domare och en
tävlingsledare inom bruks, en domare inom lydnad, en tävlingsledare inom agility, en
allmänlydnadslärare och sex nya allmänlydnadsinstruktörer. Vi har också haft ett öppet
hus och varit med på två uppvisningar.
Under 2014 kommer vi att ha ungefär samma mängd tävlingar, men vi kommer
dessutom att anordna en eller två officiella rally-tävlingar. Under 2012 och 2013 har vi
satsat mycket på att utbilda flera funktionärer, och det kommer vi att fortsätta med eftersom vi fortfarande behöver fylla på funktionärssidan med nya personer så att vi får fler
aktiva i klubben. Vi kommer ju självklart också att hålla hundkurser som vanligt.
Vill du vara med och hjälpa till att driva klubbens aktiviteter? Det finns mycket som
man kan hjälpa till med, både i stort och smått, dels på våra tävlingar och kurser, men
det skulle också kunna vara så att du är intresserad av något annat, t.ex. att anordna en
hundpromenad vid ett eller flera tillfällen, du kanske vill anordna en samträningsdag,
bjuda in en intressant föreläsare, eller du kanske tycker att vi borde ha en
hundutställning? Har du idéer kring klubbens aktiviteter så kontakta någon i styrelsen.
Tillsammans ser vi till att vi får en aktiv klubb!

Vi ses på klubben!
Anneli Henriksson

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet 2014!
Årets viktigaste och absolut trevligaste möte för oss alla.
Tid: Lördagen den 22 februari kl 16.45
Plats: Munkkällaren, Läroverksgatan 7
Efter årsmötet ca kl 18.30 serveras en läcker buffé (inklusive lättöl/vatten
och kaffe).
Bar för köp av öl, vin och spritdrycker finns.
Klubben subventionerar så att kostnaden för buffén blir 200:-/person
(ordinarie pris 330 kr)!
Våra hedersmedlemmar är extra välkomna! Er vill vi bjuda på buffén.
Anmälan till: Gunnar Feldt senast 8 februari
Anmäl på tel. 070-940 64 00 eller mail: gunnar.feldt@vidingsjo.se
Anmälan görs i två alternativ:
• Bara deltag på mötet
• Både möte och buffé/samkväm
Betalning för buffén erläggs vid ankomsten till mötet.
OBS! På Munkkällaren kan du bara betala kontant, inte med kort.
Varmt välkomna!
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Tävlingssektorn

Tävlingssektorn
Tävlingssektorn vill tacka alla tävlande och framförallt alla funktionärer
för en lyckad tävlingssäsong 2013!
En nyhet för i år är att man kan via hemsidan kommer att kunna anmäla sig
som funktionär till de tävlingar som man kan hjälpa till på, detta görs under
meny’n ”Tävlingar/2014”. Om man går in på denna sida så finns alla
klubbens tävlingar listade, för varje tävling finns det en länk
”Funktionärsinfo”, där kan man se vilka poster som behöver fyllas för att vi
ska kunna genomföra tävlingen och vilka som redan har anmält att de kan
hjälpa till.
Funktionen är inte riktigt klar ännu, mer information kommer senare på
hemsidan.
Glöm nu inte att lämna in era resultat från det gångna året så att ni har
chansen att bli årets LBK hund! För att tävla om titeln måste du ha tävlat för
Linköpings BK på de tävlingar som du skickar in resultat för och det är bara
officiella tävlingar som räknas. Se mer information på nästa sida.
Alla ni som har erhållit någon form av championat under året (gäller alla
former av championat) måste lämna in uppgifter om detta till tävlingssektorn
för att bli omnämnda i årsberättelsen och på årsmötet. Ni som blivit
champion får också er bild uppsatta i klubbstugan (gäller inte
utställningschampionat och endast tävlingsgrenar som SBK får anordna).
Maila Leif Nilsson senast den 26 januari.
Skriv med följande när du skickar in dina uppgifter:
Ditt namn
Hundens namn, ras och titlar
Information om de tävlingarna som lett till championatet (datum, arrangör,
klass, gren osv)

Tävlingssektorn

Valberedningen

Vill du engagera dig i Linköpings Brukshundklubb under 2014?
Vi i valberedningen sitter mitt uppe i arbetet med att få fram förslag till
årsmötet på personer som kan tänka sig att sitta på de olika posterna som
behövs för att driva vår klubb under 2014.
För närvarande har vi några poster där det ännu inte finns förslag till, och vi
hoppas därför att någon nappar och hör av sig till oss då ni läser detta.
Styrelsen, Sekreterare:
Som medlem i styrelsen har du tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ansvaret och
förmånen att fatta de beslut som krävs för att vi ska ha en fungerande verksamhet på
klubben. Som sekreterare är du även den som i styrelsen har ansvaret för att kalla till
styrelsemöten, skriva protokoll från styrelse- och oftast också medlemsmöten. Du är
också den som är ansvarig för inkommen post, både i form av vanlig post och e-post.
RUS, Sammankallande:
Som sammankallande i RUS-sektorn har du tillsammans med övriga sektormedlemmar
ansvaret för MH-verksamheten på klubben. Både att anordna MH och att se till att vi
skickar funktionärer på utbildning.
Vi söker även personer som vill vara med som medlemmar i sektorn.
PR, Sammankallande:
Som sammankallande i PR-sektorn har du tillsammans med övriga sektormedlemmar
ansvaret för informationsspridningen till alla medlemmar som tillhör LBK. Bl.a.
Infobladet, Hemsidan och Facebookgruppen ingår i ansvaret.
Vi söker även personer som vill vara med som medlemmar i sektorn.
Valberedning:
Som sammankallande i valberedningen har du ansvaret för att samordna övriga
medlemmar i valberedningen för att hitta funktionärer inför 2015.
Vi söker även en medlem som ska ingå i valberedningen.

Vid frågor eller intresseanmälan till de olika posterna, kontakta
valberedningen via mig på telefon 0736-002459 eller mail
eksdr00@hotmail.com

Valberedningen genom Emma Kleinas

Serveringssektorn

Gott nytt år önskar serveringssektorn!
Vi går mot ett nytt år med lite nya medlemmar i sektorn. Päivi och Åsa har
lovat att ta hand om serveringen under tävlingarna år 2014 och jag fortsätter
som ansvarig för serveringen i övrigt!
Serveringssektorn är som tomten i januari. Vi önskar Er önskelista för vad
som ska säljas i fiket i år! 2013 års toppsäljare var salta ess och lättölen kom
starkt på slutet. Vad saknar ni för 2014 års fikastunder? Maila mig eller
lämna en lapp i fiket.
Sen vill vi passa på med en egen liten önskan. Ni som har nyckel till fiket och
är och tränar dagar då det är mycket folk på klubben. Öppna gärna upp
stugan och tänd lamporna så att den ser inbjudande ut för andra
träningsgrupper att komma och fika i. På det sättet får vi en mer levande
förening med möjligheter till trevliga samtal i vår fina stuga! Den som låser
upp ansvarar för att det blir låst .
Gott nytt år önskar vi!
Serveringssektorn genom Ida
Ida.cronebackmail.com

SM-ekipage 2013
Annica Wiberg och Lennox
SM-vinnare i spår 2013

Stort grattis till ditt SM-guld 2013! Hur
kändes det att ta hem den segern och dessutom
på hemmaplan?
Tack! Det kändes overkligt o naturligtvis extra
roligt på hemmaplan.
Hur nervös var du egentligen när du stod på
tur att gå in på lydnadsplanen när du låg på
delad andraplats efter finalen?
Jag brottades med en hel del känslor, vilket också
avspeglades i vårt program.
Men ju längre vi kom så blev det till ”jäklar
anamma”. Lennox blev lite galen av allt jubel o
ibland var det svårt att få honom i rätt stämning,
t.ex. inför framåtsändandet. Han blev lite väl
taggad, men det var en härlig känsla att bli så
påhejad. Kram till er!
Jag och många av oss som stod och hejade vid
sidan av planen höll på att få hjärtattack när
Lennox nästan ramlade ner från stegen, vad
tänkte du när det hände?
Jag höll på att svimma, och hann även tänka att
nu var det kört med guldet.
Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Lennox o jag har en bra relation, han tar emot
träning bra o gör alltid sitt bästa.

Vissa hundar kommer man sååå nära och så är
fallet med Lennox och mig . Jag känner särskilt
av det när vi är i olika sammanhang som jag av
någon anledning inte kan ha fullt fokus på honom
att vi har en ordlös kommunikation, han är med
på mina tankar.
Du tränar ganska mycket vet jag, hur ofta
tränar du i veckan egentligen, och hur ser
fördelningen ut mellan spår-, uppletande- och
lydnadsträning?
Den här årstiden måste jag erkänna att jag har
ganska svårt att motivera mig fullt ut. Detta
mörker... Jag vill ofta få till lite helhetsträning och
få in allt under träningspasset (spår , uppletande
och lydnad) för det är ju så det ser ut på våra
tävlingsdagar. Det krävs mycket av hunden att
hålla ihop en hel dag. Jag försöker också alltid
väva in något lydnadsmoment i våra promenader.
Man har ju alltid saker som man fokuserar på i
spårarbetet beroende på hur man ligger till i
träningen, upptag, pinnar, uthållighet, klurigheter
mm. Detsamma gäller även uppletandet.
Tränar/tävlar ni några andra grenar inom
hundsporten också?
Vi har ju ett förstapris i lkl3 och jag har lärt in
elit momenten . Men pga tidsbrist har det inte
blivit någon start ännu . Vi får väl se om detta
händer 2014....Jag får ta o damma av momenten .
Men det är brukset i första hand som gäller.
Hur laddade ni upp inför årets SM?
Vi laddade upp med intensiv träning veckorna
innan. Vi var också med på tvådagarstävlingen i
Norrköping ca 3 veckor innan. Han skötte sig fint
där så det kändes skönt. Det var oerhört varmt den
helgen o svettigt i spåren.
Vilka anser du är de bästa spårekipagen just
nu i Sverige? Ja, förutom du själv förstås.
Bästa spårekipagen är omöjligt att svara på =).
Det finns så många bra hundar och förare som får
fram bra spårhundar och det tar tid att få fram en
riktigt bra spårhund.
Vilket är ert bästa moment? Sämsta?
Vårat bästa moment är uppletandet, sämsta är
spårupptag där det ofta blir bakspår (dvs hunden
väljer fel håll när den ska bestämma vilket håll
spåret går åt).
I lydnaden är det bästa fria följet, sämsta är
saktagåendet i framåtsändandet. Och stegen …
hua han har alldeles för bråttom men det ska det
bli ändring på nu . TACK ALLIHOPA FÖR
STEGEN !!!!!!
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Annica forts…
Du har ju haft Border Collie ganska länge nu,
varför föll valet just på den rasen? För du har
ju haft andra raser också?
Valet föll på bordercollie när jag började valla
med min kelpie och kom i kontakt med rasen.
Vallningen är oxå något som jag brinner för, vi
har egna får hemma som vi vallar på. Får se
vilken ras det blir när det är dags att skaffa ny
hund.
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Jag skulle vilja upprepa placeringen på SM 2014.

Sandra Kagevik och Thyra
SM-vinnare i Freestyle 2013

Hur blir man kvalificerad till SM resp NM?
De fyra bästa resultaten under kvalperioden läggs
ihop, och perioden sträcker sig från 1 november31 oktober.
Att komma till NM är en längre resa. Vi fick
erbjudande om en plats i landslagstruppen i
januari 2013, vilket bland annat innebar att man
skulle delta på tre obligatoriska workshops. I
slutet av juli var det en deadline för att skicka in
film till landslagsledningen, som sedan utsåg
laget inför EM. Fem ekipage ur truppen valdes ut
till laget, och senare meddelades vilka fyra som
blev ordinarie och vem som blev reserv.
Vad har du för tema/musik i ditt program?
Vi har krigartema till en power metal-låt. Vi
debuterade med det programmet i april, och har
sedan kört samma låt under året. Det är svårt att
hitta ny musik, så vi kommer nog köra med
samma program under 2014 också. Kanske att jag
förlänger/gör om programmet något.
Under 2013, vårat först år i klass III, så hade vi en
helt annan låt.

Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Oj, jag vet inte. Kanske för att vi har en så bra
relation både i vardagen och på träningsplanen.
Vad hade ni för målsättningar inför SM i år?
Stort grattis till era fantastiska framgångar
Mitt mål var att hitta rätt känsla, då jag kände mig
2013! Hur kändes det att ta hem segern i
lite väl avslappnad inför SM, och att bara gå in
Freestyle-SM och dessutom toppa med ett
och köra. Fokus från start- till slutposition, och
individuellt silver och ett lagsilver i NM?
Det känns såklart otroligt häftigt och roligt, nästan det lyckades vi med.
Hur gammal är Thyra och hur länge har du
lite overkligt!
Har du varit med i fler stora tävlingar som jag tävlat i Freestyle, var det ditt första SM?
Thyra är 9 ½ år, fyller 10 år i sommar. Vi har
inte vet om? Hur gick det i så fall i dessa?
tävlat freestyle sedan april 2011, och det här var
I september var vi i Holland och deltog på EM,
vårat andra freestyle-SM.
där vi kom på 21:a plats av 49 deltagare med
Totalt så var detta vårt sjätte SM, då vi kvalade
24.00 poäng.
till lydnads-SM 2007, 2008, 2009 och 2010.

SM-ekipage 2013
Sandra forts…
Vad tycker du var den största skillnaden
mellan att tävla individuellt och i ett lag?
Att tävla i landslaget ger ju en helt annan känsla,
och man vill ju såklart att det ska gå lika bra för
alla i laget. Då är man inte bara nervös för sig
själv, utan när de andra är inne på planen också.
Jag har förstått att du har flera hundar, tävlar
du med de andra också?
Ja, jag har två hundar till som jag också tränar och
tävlar med. Thyras dotter Lhine, och barnbarnet
Rhiva.
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Thyra kan se fruktansvärt oengagerad ut. På varje
tävling lunkar hon in med hängande svans, och
folk som inte sett oss innan tänker säkert att nu
kommer det gå långsamt… men så fort musiken
startar så öser hon på. Det är verkligen från noll
till hundra.
Varför föll valet just på en Golden Retriever?
Valet av ras gjorde jag inte själv, utan min
mamma är uppfödare. Jag visste att jag aldrig
skulle få en egen hund, men när Thyra var tre
veckor gammal så hade jag valt ut henne som min
favorit. Lyckligtvis, om man kan säga så, behöll
mamma kvar Thyra till sist och hittade inte rätt
valpköpare åt henne. Dessutom åt Thyra något
olämpligt ute så hon fick läggas in på djurklinik
och äta antibiotika när hon kom hem, så då blev
hon kvar ytterligare ett tag och sedan var det
liksom kört för mamma att försöka sälja henne.
Håller du på med någon annan tävlingsgren?
Thyra och jag kör bara freestyle nu, men vi har
tidigare tävlat lydnad. Thyra är både svensk- och
finsk lydnadschampion, och vi kvalade som sagt
till SM fyra år i rad. Vi har även provat på
bruksspår, där hon är uppflyttad till lägre klass
och startat på jaktprov och tagit pris i både
nybörjar- och öppenklass. Vi har även tävlat
heelwork to music och tagit diplom i klass I.
Jag har även tävlat lite rallylydnad, fast med
Lhine och Rhiva, och gått en sökkurs med Rhiva.
Ditt bästa SM-minne?
Jag har så många bra minnen från SM så det är
svårt att välja ut ett som är bäst. Känslan vi hade
inne på planen, den häftiga känslan när vi sprang
av planen och jag kände att vi verkligen gått in
och gjort vårt bästa, känslan när vi ropades in på
prisutdelningen med strålkastarna rakt i ansiktet
och hela läktaren på Stockholm hundmässa

applåderade, när vi fick springa ärevarv till ”The
winners takes it all”, uppvisningen av vårt
vinnarprogram på eftermiddagen där publiken
applåderade hur mycket so helst genom
programmet…
Ditt bästa NM-minne?
När våra poäng från kval/lagtävlingen ropades ut
ur högtalarna. Jag trodde inte det var sant! Jag var
inte helt nöjd med vår prestation, även om
lagkamraterna tyckte att vi hade gjort jättebra
ifrån oss. Poängen, som skulle räcka till finalplats,
var verkligen en överraskning.
Vad värderar du högst, ditt SM-guld, ditt NMsilver individuellt eller ditt NM-silver i lag?
Helt klart SM-guldet!
Topp 15 i Sverige tävlade mot varandra, och man
hade bara en chans på sig att gå in och göra sitt
bästa – och jag kände ju direkt efteråt att vi
verkligen hade gjort det.
Känslan av NM-silvret dog lite under
prisutdelningen, en blå rosett och 3 kilo hundmat
var priset. Inte för att priserna är allt, men fina
priser höjer ju känslan.
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Jag har sällan några direkta mål, även om jag
såklart har tankar i huvudet vad jag skulle vilja
göra och uppnå med hundarna varje år. Inför 2014
tänkte jag att det vore roligt att kvala till SM igen,
och det har vi ju redan gjort i och med SM-guldet.
Vi får se vad som händer under året helt enkelt.
Med Lhine kommer jag satsa på heelworken, och
för Rhiva blir det lydnad.
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Dennis Wiström och Fanny
SM-vinnare i barmarksdrag 2013

Stort grattis till ditt SM-guld 2013! Berätta lite
om din sport.
Tack! Jag tävlar i draghundsport. Drag kan köras
både på snö med skidor eller på barkmark med
hjulfordon (t.ex. mountainbike eller kickbike)
eller löpning. Jag tävlar i kickbike som är en slags
sparkcykel. På SM körde jag i klassen 1R grupp
B. I den klassen tävlar man med 1 hund framför
kickbiken. R står för Roller som betyder
hjulfordon utan drivning. De tävlande delas in i
olika grupper beroende på vilken ras man tävlar
med och i grupp B tävlar alla renrasiga hundar
utom stående fågelhundar, dobermann och
siberian husky. Sträckan man kör med kickbike
på tävling är runt 6 km och man kör oftast på
kuperade skogsvägar. På större tävlingar kör man
två dagar och den sammanlagda tiden från båda
dagarna avgör vem som vinner. På
www.draghundsport.se finns mer information om
sporten och de tävlingar som hålls.

Var det din första tävling i SM och har du
varit med på några andra större tävlingar i år?
Jag tävlade i SM 2012 också och kom då på tredje
plats. Barkmarksdrag är fortfarande en ganska
liten sport men intresset ökar och under 2013 har
det funnits tävlingar i stort sett varje helg under
hösten och jag har deltagit på de flesta.
Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Jag tävlar med en beauceron som heter Fanny och
2013 var vår första tävlingssäsong tillsammans.
Fanny är en hund med mycket arbetslust och hon
älskar att dra! Jag gillar farten och adrenalinet
man får i draghundsporten!
Jag förstår att det är en ganska
konditionskrävande sport?
Ja, konditionskrävande är det verkligen! På SM
hade jag en medelpuls på 186! Vi körde 6 km på
14 minuter! Det är viktigt att både förare och
hund är i bra form. Fanny bor i Stockholm och
hennes ägare Jari och Bitte Harju gör ett
fantastiskt jobb med hennes konditionsträning
som bl.a. består av simning, löpband, cykelturer
och drag med kedja.
Tränar/tävlar ni några andra grenar inom
hundsporten också?
Fanny tränas i spår och lydnad också, men fokus
läggs på draget. Med min egen hund Wiper
(beauceron), tränar jag drag, spår och lydnad just
nu men vi har provat på det mesta inom
hundsporten. I drag tävlar han med matte,
Madeleine Wiström. De kom på femte plats på
årets SM i canicross (löpning).
Hur laddade ni upp inför årets SM?
Framförallt så har vi tävlat mycket för att få rutin,
och vi har lyckats komma på pallen i samtliga
tävlingar vi ställt upp i. För att toppa Fannys form
stegrade vi träningen från ca 7 veckor före SM.
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Fanny är otroligt fokuserad i draget. Det
underlättar mycket vid omkörningar att ha en
hund som fokuserar framåt och behåller tempot
även när man passerar andra ekipage på banan.
Hon har också den egenskapen att hon kämpar
och tar i mer ju tyngre det går!
Varför föll valet just på en Beaceuron?
Beauceronen är en stor hund vilket är en fördel i
draghundporten. Men att valet föll på beauceron
från början beror framförallt på att det är en frisk
ras.
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Dennis forts…
Ditt bästa minne från årets SM?
Årets bana på SM var mycket tuff och någon km
före mål fanns en lång och brant uppförsbacke.
Där var både jag och Fanny väldigt trötta och gick
in i väggen. Men med Fannys arbetsvilja och
fokus och min vinnarskalle tog vi oss i mål som
ohotade vinnare på en mycket bra tid!
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Att vinna alla tävlingar jag ställer upp i. Närmast
är det en skidtävling i Täby den 2 mars, då
kommer jag att tävla men Wiper eftersom Fanny
är dräktig och ska ha valpar under vintern.

Anders Svensson och Oki,
deltagare på Lydnads-SM 2013

Grattis till att du återigen lyckas kvala in till
SM 2013! Hur många SM har det blivit nu?
Oki har varit med i 6 SM hittills, avstod att tävla
ett år då jag fick äran att döma SM. Oki är redan
inkvalad till SM 2014 och jag hoppas på
ytterligare en SM start för Oki. Min tidigare BC
Tubbe startade i 9 st SM.

Vad är din bästa placering?
Bästa placeringen är en 6:e plats med Oki, har
inte riktigt fått till det på SM utan det har ofta
varit nåt yttre unikt som strulat just på den
tävlingen (glömda skor, getingar, ryggskada på
Oki mm).
Men när Oki (L7S1-opererad året innan) blev 6:a
i SM då gick Oki superbra i finalen och det var
jätteglädjande att kunna komma tillbaka efter en
sån stor operation.
Har du varit med på några andra större
tävlingar?
Vi var med i landslaget 2009 och har ett WM
lagsilver (WM i Bratislava) och ett NM lag Guld
(NM i Norge). Det var en otrolig upplevelse att
tävla i WM och NM och mycket lärorikt!
Hur blir man kvalificerad till SM? Och hur
fungerar det på tävlingen?
Det är en kvalperiod under ett år där man räknar
snittet på 3 tävlingar. De 60 bästa ekipagen i
Sverige (de som har högst snitt på 3 tävlingar
under kvalperioden) är de som gör upp om SM
titeln. På SM kör man 1:a dagen en kvaltävling
där de 15 bästa går vidare till Final dagen
därefter. Kvalet sker i 3 ringar med två domare
(som delat upp momenten) per ring och
momentordningen är omkastad.
I Finalen dömer samtliga domare så det blir mkt
folk i ringen. Man tar med sig kvalresultat till
finalen så det gäller att lyckas både i kvalet och i
finalen för att vinna.
Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Det är i första hand helhetstänket (inga svaga
bitar).
Vi analyserar vår träning väldigt mycket och jag
försöker individanpassa träningen till 100%.
Försöker alltid hitta det optimala sättet att träna
varje individ (ingen hund är den andra lik). Har
ett systematiskt och noggrant genomtänkt 100%
individanpassat träningsupplägg en linje som jag
strikt försöker följa. Pumpar in självförtroende i
hunden.
Man ser dig ofta nere på klubben och tränar,
hur ofta tränar du i veckan egentligen? Och
hur länge varje gång?
Vi aktiverar hunden genom att leka moment i
stort sätt varje dag (pumpa in säkerhet och
självförtroende) och kör en tävlingsträning 1 gång
i veckan med enbart slutbelöning. Sen blir det
detalj och precisionsträning vid behov.
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Anders forts…
Vi tränar mycket fysträning (springer, cyklar,
intervallträning och inlines). Toppar upp hunden
till ca 5 tävlingar per år som jag väljer ut (mer
orkar jag inte med när man har ett jobb också:)).
Åker du på träningsläger till andra
hundtränare och i så fall vilka?
Nej, eftersom jag individanpassar till 100% så är
det inte nån bra set up för mig (jag måste först
individanpassa och tar inte råd rakt av). Jag kollar
istället på hur andra i toppen tränar/tävlar och tar
in bra grejor efter jag individanpassat till min
hund och grundligt funderat igenom allt runt
träningsmetoden, vilket syfte och bieffekter mm.
Vilka anser du är de bästa lydnadsekipagen
just nu i Sverige?
Jag dömde på den internationella tävlingen på
Stockholmmässan i December och Emma
Winblad och Somollis Scarlet imponerade stort på
mig! Maria Brandel och Ylle som vunnit SM 3 år
i rad är en väldigt noggrann och systematisk
förare och att vinna 3 år i rad är väldigt svårt att
göra och en fantastisk prestation. Finns några
riktigt bra i toppen där små marginaler avgör.
Vad hade ni för målsättningar inför SM i år?
Oki var i fin form så vi siktade på pallen, men vi
hade inte haft möjlighet att toppa honom i år för i
år har jag ju skaffat en valp som är ett riktigt
yrväder som förde med sig att sömnen för mig
och Oki inte blev optimal:).
Så vi hade fullt upp med valpen och körde på som
en vanlig tävling, det blev lite för jobbigt för Oki
och huvudet hände inte riktigt med utan det blev
några unika små missar och vi tog oss inte till
finalen.
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Han ylar när han blir glad (händer ibland mellan
momenten på tävling)
Vilket är ert bästa moment? Sämsta?
Apporteringarna är nog de bästa, sämsta är nog
fjärrdirigeringen på grund av att det skiftar så
mycket i kvalité från perfekt under långa perioder
till att få förflyttningar främst under den mörka
delen av året.

Du har ju haft Border Collie ganska länge nu,
varför föll valet just på den rasen? För du har
haft andra raser också?
För att de är så bra att slappna av inne och stabila
(obs detta gäller inte alls min nya unghund:))
Du har ju en ett-årig tik också, var valet att
skaffa en border collie till enkelt? Varför blev
det en tik denna gång? Hur långt har du
kommit med hennes tävlingskarriär?
Ja, eftersom både Tubbe och Oki var och är
underbara hundar på alla sätt så var valet enkelt.
Jag ville ha en hane men det fanns bara tikar att
välja på (måste passa in med min ledighet) därav
fick det bli en tik. Honey som hon heter är en
väldigt energisk och rena dynamitpaketet och
behöver mogna lite till. Vi har tävlat upp till klass
III. I nuläget är Oki första hund och Honey får stå
på tillväxt och mogna till innan hennes tid
kommer.
Ditt bästa minne från årets SM?
Faktiskt att Honey som var med fixade att träna
bland alla människor och hundar, hon är väldigt
fokuserad när hon tränar och mkt bättre än någon
av mina tidigare hundar vid den tiden. Sen var
det kul att Oki var så alert och fullt tryck efter att
väntat i många timmar i en lite ljummen bil (start
nr 61) och knappt en lugn stund sen valpen kom i
huset (är en sån underbar kämpe och väldigt lojal
hund den där Oki).
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Starta SM med Oki och om han känns fräsch
försöka kvala in till SM 2015. Oki fyllde ju 9 år i
höstas så han är ju ingen ungdom längre så man
får ta ett år i taget.
Försöka lugna ner Honey lite grann:)
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Lydia Benson och Dingo
deltagare på Agility-SM 2013

Grattis till att kvala in till Agility-SM både
individuellt och lag i år! Berätta, hur gick det?
Tack! Det är det första SM:et vi har kvalat till så
det kändes stort att få vara där. Resultatmässigt
gick det dock inte så bra och vi slutade på 34:e
plats individuellt.
Vad hade ni för målsättningar inför SM i år?
Mitt mål var att våga satsa allt vi kan. Men första
loppet var jag alldeles för nervös. Jag blev otydlig
i min handling vilket ledde till att Dingo missade
ett hinder. Jag var ganska sur på mig själv och när
vi kom i mål med tio fel visste jag redan att vi inte
skulle lyckas med någon topplacering. Men det
gjorde att nervositeten rann av mig och nästa lopp
är jag riktigt nöjd med. Där hade vi rätt känsla
hela loppet igenom och det är helt underbart att
springa tillsammans fullt synkroniserade.
Du blev också uttagen till Landslaget i år,
vilken ära! Berätta hur det gick till och hur det
gick för er i landslaget.
Ja, otroligt häftigt. Jag trodde inte mina ögon när
vi hamnade på en tredje plats i
landslagsuttagningen (det är fyra stycken som tas
ut till landslagtruppen). Det är många som är
mina idoler på agilityplan och som jag tycker är
mycket duktigare än vad jag är. Så att själv få stå
där på topp var otroligt häftigt. I slutändan åkte vi
med landslaget som första reserver, så vårt
resultat räknades inte. Men vi fick vara där och
köra som föråkare innan de andra ekipagen.
Under NM så drabbades jag tyvärr av influensa
och missade den stora festen då jag mellan mina
lopp låg på marken och halvsov i feberyra. Men
adrenalinet gjorde att vi trots allt lyckades
fullfölja våra lopp och jag är nöjd med vår
prestation.

Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Jag tycker att det tar några år innan man blir ett
riktigt bra team på tävlingsplan. Man måste växa
ihop på något sätt så att man förstår varandras
minsta vink. Inom agilityn går allt så fort så man
hinner inte tänka så mycket, det krävs att man är
väl synkroniserad med sin hund för att få till ett
riktigt bra lopp. Jag upplever att mitt och Dingos
samspel blir allt bättre för varje år som går vilket
också gör oss till ett alltmer sammansvetsat team.

Hur gammal är Dingo och hur länge har du
tävlat i Agility?
Dingo är fem år och vi har tävlat i 3,5år.
Vad tycker du var den största skillnaden
mellan att tävla individuellt och i ett lag?
Jag var ännu mer nervös när jag tävlade lag
eftersom det känns som att man förstör för de
andra om man misslyckas. Individuellt behöver
jag bara tänka på mig själv, och även fast jag blir
besviken om vi misslyckas, så slipper jag känna
mig dålig inför mina lagkamrater. Vi har en bra
sammanhållning inom laget och det är ingen som
blir sur på den andra om någon misslyckas. Men
mina egna prestationskrav gör att det känns lite
hårdare när man förstör för sitt lag.
Jag har förstått att du har flera hundar, tävlar
du med de andra också?
Jag har en ung border collie tik. Än så länge är
hon för ung för att tävla, men tanken är att vi ska
komma igång och tävla nästa år.
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Ähum, han har ganska många egenheter för sig.
Men en av de roligaste är när Dingo försöker
fjäska med folk. Då kan han nämligen få för sig
att gå fot med dem i hopp om att de ska vilja träna
med honom. :-)
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Lydia forts…
Varför föll valet just på en Kelpie? Du har nu
bytt ras till en Border Collie, varför gjorde du
det?
Jag har alltid velat ha en vallhund. Men jag har
aldrig sett border collien som min ras, så därför
blev det working kelpie. Så ja, varför skaffade jag
en border collie när jag är riktigt nöjd med mitt
tidigare rasval? När jag började fundera över min
nästa hund hade jag tänkt mig ytterligare en
working kelpie hane, men det slutade med en
border collie tik. Det var tillfälligheter som gjorde
det. Den tik jag hade planerat valp efter blev inte
parad med den hane som det först var bestämt och
i samma veva föddes det en border collie kull som
jag verkligen kunde tänka mig. Därför blev det en
border collie.
Håller du på med någon annan tävlingsgren?
Jag vallar och tävlar lydnad.
Ditt bästa SM-minne från årets SM?
Oj det är många minnen som är riktigt bra. Att stå
där på banan och göra ett fint lopp var en otroligt
härlig känsla, men att sitta på läktaren under
finalen var också riktigt häftigt.
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Att kvala till SM igen och förhoppningsvis även
kvala till landslaget. Att jobba på min nervositet i
mästerskapssammanhang och köra grym agility.

Ida Cronebäck och Kezo
deltagare på Agility-SM 2013

Grattis till att kvala in till Agility-SM lag i år!
Berätta, hur gick det?
När man tävlar lag i agility räknas 3 av 4 resultat i
laget och under SM slår man samman resultatet
av två lopp. Ett agilitylopp som gick under
fredagen och ett hopplopp som gick på lördagen.
Vårt lag fick sammanlagt 15 fel med oss från
fredagens lopp men var glada att ha ett resultat!

Det är inte alla som får med sig det då det gäller
att ta runt minst tre hundar utan diskat lopp.
Lördagens hopplopp gick ännu bättre då vi fick
sammanlagt fem fel med laget vilket ledde till en
sammanlagd 8e-plats för lag Gubbröra!

Vad hade ni för målsättningar inför SM i år?
Tre av våra hundar är äldre (var 9, 9 och 10 år
under SM) och den fjärde är en yngre hund. Vi
satte samman laget för att ge våra gubbar en
chans att få tävla några år till och för oss var det
stora målet att kvala till SM. Allt annat utöver det
är en bonus! Lyckan var total när kvalet var klart,
och några placeringsmål på SM hade vi inte.
Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Jag och Kezo har inte alltid varit ett bra team.
Han är en hund som det tog tid att komma nära
inpå även fast jag haft honom sedan valp.
Agilityn förde oss samman kan man säga! Han
älskade det från dag ett och det byggde oss
samman mer och mer för varje år. När vi startade
med laget var Kezo nästan 8 år och vi hade tävlat
många år tillsammans vilket gjorde oss till ett
sammansvetsat team där jag visste att Kezo gör
det han ska om jag gör det ska. Det gjorde oss till
bra lagdeltagare! Vi var inte snabbast i startfältet
men vi var säkra och jämna!
Hur länge har du tävlat i Agility, var det ditt
första SM?
Kezo är min första agilityhund och vi började
tävla agility 2006. Han har dock inte haft något att
hämta i högre klasser individuellt på grund av
lägre fart så laget var vår chans och stora lycka i
karriären! Det var vårt, mitt, första SM.
Vad tycker du var den största skillnaden
mellan att tävla individuellt och i ett lag?
I laget får man en stor sammanhållning och
gemenskap på tävlingarna som man inte får när
man tävlar individuellt.
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Ida forts…
Mitt resultat påverkar andra vilket ger mig en
press som är positiv. Helt plötsligt var våra nollor
riktigt viktiga och kunde ta oss till ett SM! Det
var vi inte vana vid. Vi har ett fantastiskt lag som
hejar vid medgång och peppar vid motgång.
Aldrig finns där någon bitterhet och det tror jag är
en viktig aspekt när man tävlar lag. Vi tävlar med
hundar, inte maskiner, och allt kan hända! Det
allra viktigaste är att vi har roligt. Just SM har jag
inte tävlat individuellt (än) så där kan jag inte
jämföra.
Jag har förstått att du har flera hundar, tävlar
du med de andra också?
Jag har en shetland sheepdog också som heter
Pesto och är 2 år (ni kanske har hört honom när vi
tränar, han är inte helt tyst!). Vi började tävla
individuellt i somras och ska debutera med ett
small-lag i vår!
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Kezo känner direkt av på mig om han ska få tävla
eller inte när vi åker till en tävling. Ska bara Pesto
få tävla den dagen är han från början en riktig
surgubbe! Är det dock hans tävlingsdag är han en
solstråle hela dagen! På något sätt måste jag visa
för honom det här men jag vet inte riktigt hur :)
Varför föll valet just på en Collie? Du har nu
bytt ras till en Sheltie, varför gjorde du det?
När jag köpte Kezo valde jag mellan sheltie och
collie. Det var mer en slump att det blev collie
just då, för att rätt kull med rätt linjer dök upp
under rätt tid. Då ville jag ha en hund som jag
kunde testa olika grenar med och som fungerande
bra i mitt övriga liv. Den där rädslan av att få för
mycket hund gjorde att just collie kändes som ett
bra val just då. Han är inte min första hund, men
min första tränings- och tävlingskompis.
När det var dags för en ny hund ville jag ha en
hund med liknande egenskaper som collien men
med mer tryck i steget och som hade bättre
förutsättningar att konkurrera utan att för den
sakens skull sluta fungera i vår vardag. Jag kunde
tänka mig vad som helst utom en sheltie, för de
var så tråkiga. I december 2011 hämtade jag
världens ballaste sheltiehane! Min dåvarande
sambo ville ha en stor hund och jag lovade att
sheltiehanar kan bli uppemot 40 cm höga. Pesto

är 30,5 cm och är i övrigt precis den hunden jag
sökte! Men jag tror inte bara det var de där 9,5 cm
som gjorde att sambon inte är kvar :)
Håller du på med någon annan tävlingsgren?
I dagsläget tävlar jag ingen annan gren men har
fått för mig att testa mitt tålamod genom att börja
träna lydnad med den skälligaste hunden jag
känner :)
Ditt bästa SM-minne?
Det allra bästa var nog hela känslan av att vara
där med vårt fina lag, våra underbara lagkompisar
och min allra bästaste kompis! Det var ett mål
som aldrig fanns med Kezo men som blev av
ändå. En häftig känsla att få tävla SM med sin
gamla gubbe! Sen satte vårt fina nollade hopplopp
guldkant på tillvaron helt klart!
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Gubbröra ska göra några starter till under året
men målet är inte SM även om möjligheten
fortfarande finns. Sen ska Kezo gå i pension i
agilityn och Pesto ska fortsätta sin karriär som ny
förstahund i stallet :) Han är ung fortfarande och
gjorde så bra i från sig sitt första år att jag har valt
att inte sätta några prestationsmål för året.

Therese Pierrou och Nox
deltagare i landslaget i Agility 2013

Grattis till att kvala in till landslaget i år hur
gick kvalet till och hur gick det för er där?
Landslagsuttagningen var under en helg med
sammanlagt sex lopp (om jag minns rätt). Vi vann
uttagningen! : )
Blev ni kvalade direkt?
Det var inte självklart att jag skulle komma med
till landslaget bara för att jag vann uttagningen.
De ville se resultat på SM innan de gjorde den
slutgiltiga uttagningen av landslaget.
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Therese forts…
Jag blev sjuk och kunde inte delta på SM men jag
blev uttagen iallafall.
Vad hade ni för målsättningar inför NM i
2013?
Jag ville att jag och Nox skulle vara i våra egen
bubbla där ingenting annat existerar. Där är vi
totalt fokuserade och samarbetet är på topp. Jag
tycker att vi lyckades bra med det, jag är jättenöjd
med tanke på att det var vårt första
landslagsuppdrag tillsammans. Det var en mycket
bra erfarenhet och jag lärde mig mycket om mig
själv och Nox under pressade situationer.
Hur går det till när man tävlar NM?
Man tävlar tre lopp totalt. Två st agilitylopp och
ett hopplopp. Hela tävlingsdagen går väldigt fort!
Därför är det för mig väldigt viktigt att hitta
rutiner för förberedelse inför alla loppen. Jag har
lärt mig ganska bra hur jag fungerar under en
tävlingsdag och vad jag behöver för att vara på
topp inför loppen. Detta är viktigt att jag följer
speciellt under en stor och viktig tävling. Detta
gäller även för Nox. För att han ska kunna
prestera sitt yttersta så är det viktigt att han får de
förberedelser som han behöver. Det har tagit
ganska lång tid för mig att hitta bra rutiner och
förberedelser för honom. Det beror på att han är
så utåtriktad och social gentemot omgivningen.
Jag har fått jobba mycket med att få honom
fokuserad när det verkligen gäller.
Tävlar man både individuellt och i lag?
Alla tre loppen räknas både individuellt och i lag.
Vad är det som gör att just ni två är ett så bra
team?
Jag har filosofin att hunden ska tycka att den är
bäst i världen på agility. Jag är alltid mycket
generös med belöningar i form av godis eller
leksak samt använder mycket verbal positiv
förstärkning. Detta gäller både vid träning och när
vi kommer i mål efter ett lopp på tävling. Jag vill
skapa en superpositiv känsla hos hunden. Det är
då hunden kommer att ge allt för mig på
agilitybanan.
Hur gammal är Nox och hur länge har du
tävlat i Agility? Nox fyller 5 år i mars. Jag tror
att jag började tävla med honom vid 2 års ålder.

Var det ditt första deltagande i landslaget?
Jag har varit reserv i landslaget med min förra
sheltie Nova. Det var kanske för 5 år sedan.
Har din hund någon egenhet som du vill dela
med dig av?
Nox är en otroligt social och utåtriktad sheltie.
Men han kan också vara väldigt signalkänslig.
Han är bra på att slappna av och ligger gärna och
sover på rygg med benen i vädret.
Varför föll valet just på en sheltie?
När jag var liten hade jag en granne som hade en
sheltie. Jag blev förälskad i rasen och lånade
grannens hund nästan varje dag för att gå
promenader.
Nox är min tredje sheltie.
Håller du på med någon annan tävlingsgren?
Vi tävlar inte i något annat. Men vi tränar gärna
tricks för kroppsmedvetenhet och är ute i skogen
väldigt ofta (också bra för kroppsmedvetenhet).
Nox är utbildad terapihund så moment som
hunden ska kunna där finslipar vi på också.
Ditt bästa NM-minne?
Det var nog när Nox och jag kom i mål efter vårt
första laglopp. Då sprang landslagledarna fram till
mig och gratulerade och tjoade för att vi hade
nollat. Jag hade en härlig känsla i hela kroppen.
Men det var inte just detta som var mitt bästa
minne utan det var att jag visste att Nox och jag
hade varit i vår egen bubbla och gjort allt vi
kunde under loppet. Precis efter loppet slängde
jag mig ner på golvet tillsammans med min bästa
kompanjon och belönade allt vad jag hade och
med hela mitt hjärta. Nox såg så himla glad,
lycklig och stolt ut. Jag har nog aldrig sett honom
så tillfreds med sig själv. Då kände jag att jag
hade lyckats med att förmedla mitt budskap till
honom, att han skulle känna sig bäst i hela
världen! Det kommer jag för alltid att minnas.
Vad har du för målsättningar inför 2014?
Jag har under hösten 2013 börjat att träna om Nox
kontaktfält på balansen till running. Så mitt
främsta mål under 2014 är att få till snabba och
säkra sådana kontaktfält. Jag vill också hitta ännu
mera flyt när det gäller handlingen och samarbetet
mellan mig och Nox på agilitybanan. Jag vill att
det ska kännas som om vi flyger fram : )

