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European Open Junior – europeiskt agilitymästerskap för ungdomar 
Man blickar ut genom köksfönstret, ser de fallna löven, de nakna träden och en grå himmel. Vintern 
är här, ännu ingen snö i sikte, men julen nalkas. Då går tankarna fem månader tillbaka i tiden och vi 
hamnar mitt i sommaren bland gröna blad, klarblå himmel och strålande sol och närmare bestämt i 
Roosendaal i Holland. Där skulle sju ungdomar i gult och blått tillsammans med sina fyrbenta vänner 
representera Sverige i European Open Junior. Innan dess fanns det en del trådar att dra i. Efter ett 
antal mejl och telefonsamtal blev det klart och tidigt i våras gick Sveriges Hundungdom ut och sökte 
ungdomar till juniorlandslaget och i maj var till sist ungdomslandslaget i agility uttaget. 
 
Landslaget som åkte 
Det var sju tjejer som blev uttagna; Elisa Edgren Holberg, Linn Forsbäck, Rebecka Gadle, Clara 
Schmiedtke Persson, Tilde Lampinen, Tilde Jansson och Ellinor Beck Bengtsson som sammanlagt hade 
åtta hundar med sig, Och så var det vi, som fungerade som lagledare; Elin Brodin och Malin 
Schmiedtke. Vi hade dessutom sällskap av flera supportrar som bestod av föräldrar, syskon och 
morföräldrar. Laget skulle representera Sverige i agility både som lag och individuellt. Våra 
largehundar med sina förare fick ta plats i ett finländskt lag då vi tyvärr inte fick ihop till ett komplett 
largelag själva, en hund hade tyvärr blivit skadad. 
 
Nervös förväntan 
Den här sommaren svek oss ju verkligen inte när det gällde soltimmar och det var stekande hett när 
vi med den blå gula fanan äntrade agilitybanan när ”SWEDEN” ropades ut i högtalarna under den 
stora invigningen. Spänningen var stor och förväntningarna höga – ja, det var både nervöst och 
spännande på en och samma gång. Efter invigning var det veterinärkontroll och mätning av hundarna 
och sedan fick vi en kort stund för träning. Det gällde att planera den tiden väl så att alla skulle få lika 
mycket tid på banan och hinna köra det som hund och förarens nerver behövde. Men hundarna var 
direkt med på noterna, trots den stekande hettan. Några timmar senare var det dags för banvandring 
och planering av svängar, upptäcka eventuella fällor och inte minst att hitta den snabbaste vägen.  
 
Fart, glädje, svett och tårar… 
Först ut var hoppklass för lagen och här var det mycket nerver, fart, glädje, svett och tårar men 
framför allt väldigt mycket kärlek till de fyrbenta. Individuellt var det förstås precis lika spännande 
och deltagarna gav verkligen allt. Loppen avlöste varandra liksom banvandringar och planerandet av 
bästa vägar. Tillsammans hejade vi fram vårt blå-gula landslag. Det blev felfria rundor där allting 
klaffade med snabba tider och snäva svängar, men det blev också en och annan diskning, rivningar, 
vägran och hinderfel men gemensamt för alla lopp var stort fokus, kämparglöd och stor glädje! 
 
Fina minnen men ingen pallplats 
Tävlingen bjöd på en så stor upplevelse och bara känslan av att vara där, med representanter från 
alla olika länder och fantastisk laganda. Vi bjöds på gemenskap, skratt, gemensam dans, vattenkrig, 
pizzakväll och tröjbyten. Det blev en hel hög med fina minnen som vi tog med oss hem. 
Tävlingsdagarna avslutades med prisutdelning och avtackning för de ungdomar som blir ”för gamla” 
nästa år. Deltagaren från Sverige Elisa med Lu hamnade på prispallen tillsammans med det finska 
laget och vi säger grattis till dem! Sverige visade sig från sin bästa sida med många fina samspel 
mellan hund och förare, även om vi inte fick några rosetter eller pallplatser den här gången. Men vår 
känsla är att vi har helt fantastiska ungdomar och duktiga hundar som vi kan vara oerhört stolta över 
liksom deras prestationer på EOJ. 


