HUNDAR

HUNDAR

Sveriges hundungdoms sidor i Brukshunden

Trots att Pace var ganska splittrad och
orolig innan träningen började, visade
han stort fokus när det gällde.

På kurs hos
STOCKHOLMS HUNDUNGDOM
Stockholms hundungdom ligger vid Kista i nordvästra Stockholm, i det som kal�las för Kymlinge eller Ursviks naturområde. Klubben hade bjudit in till en introduktionskurs i den nya hundsporten nose work. Jag åkte till klubben för att träffa
några från klubben och för att se och lära mig lite mer om nose work.
TEXT & FOTO: LOTTA TREIBERG
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nnan kursen startar träffar jag de två instruktörerna,
Amelie Ramsten och Anna Höök. De säger att de är lite
nervösa inför kursen. Anna berättar att det är fem deltagare som anmält sig, men det är bara tre stycken som till slut
dyker upp. Och här måste jag faktiskt ryta i lite grann: om
man anmäler sig till någonting, då ska man också komma till
det. Om man får förhinder, vilket förstås kan inträffa, då hör
man av sig i god tid till arrangören! Nu blev det en väldigt

bra kursgång ändå, för Anna och Amelie var väl förberedda
och varje ekipage fick gott om tid vid övningarna. Den här
kursen är på två gånger och Anna och Amelie börjar med
att berätta vad träningen i nose work går ut på och vad man
behöver för material för att kunna träna. Målet med den här
kursen är att deltagarna ska komma igång med sporten och
för att kunna träna hemma emellan kursgångerna ska de få
med sig material hem.
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DOFTPROV I GÖMMOR

Den unge samojeden Pace med sin
matte Jenny Hall tog snabbt till
sig av nose workträningen.

För att kunna träna i nose work använder man sig av koncentrerade dofter – så kallade hydrolater – av tre olika slag:
eucalyptus, lagerblad och lavendel. Men man kan ju undra
varför hundarna vill hitta källan till dessa dofter? Jo, det är
något som man får bygga upp genom att belöna hunden tills
den förknippar just dessa dofter med något positivt. Eucalyptus är den doft som man börjar med och så blir det här på
kursen också. Instruktörerna går igenom att man kan tävla
i nose work i tre olika klasser, där klass 1 är den lättaste och
klass 3 den svåraste. Tävlingarna kan vara inomhus, utomhus
eller i anslutning av ett fordon (men inte inuti). Lukt och doft
är ju mycket flyktigt och för att hantera doften ”fångar” man
den genom att till exempel droppa ytterst lite hydrolat på en
liten textilbit, på kursen användes möbeltassar som är bra på
det viset att de har en självhäftande sida, då kan man lätt sätta
fast dem i en gömma. Eller så använder man sig av en topz
som man gömmer i en behållare. Anna och Amelie har i förväg
gjort i ordning påsar med allt som behövs till deltagarna som
de senare ska få ta med sig hem. När teorin är avklarad går vi
ut till gräsmattan utanför klubbstugan och nu ska alla hundar
få prova på det här som kallas nose work = nosarbete.

HUNDEN SKA MARKERA RÄTT GÖMMA
Hunden har två uppgifter när det gäller nose work, den ska
hitta gömman med doften och den ska på något sätt tala om
(markera) för sin förare att den gjort det och var. Anna berättar att hundarna kan lära sig att markera på olika sätt och det
är vår uppgift att visa hunden hur vi vill ha det. Men det man
inte vill är att hunden biter eller krafsar på gömman. På kursen
är det tre olika hundar som alla har tre mycket olika personligheter. Den ena är samojden Pace som bara är elva månader och
fylld av rastlöshet och leklust, det han vill helst av allt är att
leka med de andra hundarna . Den andra hunden heter Tsuki
och han är en border collie hane som är tre år. Tsuki är fylld av
arbetslust och iver och även om han aldrig har provat på detta
så syns det att han har tränats i andra hundsporter och älskar
utsikten av att få jobba. Sist och minst är Moses, en blandning
mellan bland annat shih tsu. Moses verkar mycket balanserad
och lugn, han verkar ta det mesta med ro. Första övningen blir
för hundarna att hitta rätt gömma med hjälp av favoritgodiset. Först placerar Anna och Amelie flera olika plastgömmor
på gräsmattan och sedan lägger de helt enkelt en bit godis på
den gömma som hydrolatet är. Alla hundar – med mer eller
mindre intensitet – söker noga av alla plastgömmor och hittar
helt rätt gömma. För de hundar som tränats in att med hjälp
av en klicker bli belönade för rätt beteende, använder föraren
sin klicker när hunden nosar på rätt gömma. Anna och Amelie upprepar övningen en gång till och det går precis lika bra.
Extra kul är att se att Pace, samojeden, kan bli så fokuserad
när det gäller. Då slutar han stöka runt och gnälla och arbetar
mycket metodiskt.

ANNA OCH HARRA VISAR EN ÖVNING
Anna som tävlar i nose work med sin schäfer Harra visar hur
hon gör för att berätta för Harra att nu är det jobb som gäller.
Då placerar hon bara ut en enda gömma (med hydrolat) och
med en godisbit på. Sen riktar hon Harra mot gömman och
kan sedan berömma henne för sitt jobb. Att instruktörerna visar detta är med anledning av att jag undrade om man inte får
en hund som hela tiden går och letar efter doften av eucalyptus,
lagerblad och lavendel. Amelie ger tipset att man vid träning
sätter på hunden en sele som bara används vid träning, det blir
som ett tecken till hunden att ”nu får du sätta igång att jobba”.
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Moses matte Wilma Eriksson är snabbt framme och både
”klickar” och ger Moses en extra godbit.

Det syns verkligen att Harra älskar den här träningen. Anna
säger att det bästa med sporten nose work är att det blir så
lärofyllt för föraren; man lär sig att läsa sin hund väldigt bra.

MARKERINGAR
Under teoripasset har Anna och Amelie gått igenom lite hur
viktigt det är att få in en bra markering hos hunden. Det blir
extra tydligt när border collien Tsuki har gjort några övningar, han tycker verkligen att det här var toppen och hans iver
att komma åt godiset och gömman gör att han använder både
tassar och tänder. För att få honom att förstå att han bara
behöver ”peka” lugnt på rätt gömma så är han jätteduktig.
Amelie byter de små gömmorna mot högre koner som inte är
så lätta att bita eller krafsa på. Nu går det jättebra och Tsuki
gör precis som matte vill att han ska göra. Anna berättar att
man verkligen måste titta på hunden hela tiden, en del hundar
är mycket diskreta när de markerar en gömma. Men, säger hon
tröstande, det är det som är så roligt med nose work, man lär
sig hela tiden att bättre läsa hunden.

Som de flesta vallhundar går det fort fort, och
här gäller det att vara med som förare…

STOCKHOLMS HUNDUNGDOM
Jag har ju inte bara åkt till klubben för att lära mig mer om
nose work, jag vill också veta hur de har det på klubben. Stockholms Hundungdom är vår tredje största klubb med 450 medlemmar (2016). Därför pratar jag en stund med Amelie, som
är 24 år, och Anna, som är 15 år, innan kursen börjar den här
kvällen .
Hur aktiva är ni i klubben?
– Jag är vice ordförande och även instruktör och jag håller
en del kurser här, säger Amelie.
– Och jag är ledamot och det här är min första kurs som jag
hjälper till på, berättar Anna.
– Det är faktiskt min första kurs i nose work också, det är
nog därför jag är lite nervös, tillägger Amelie och skrattar
Fungerar det bra på klubben?
– Det fungerar jättebra, vi har ett mycket bra samarbete med

Två bra hjälpmedel vid träningen:
en klicker och gott godis!

Brukshundklubben (Stockholmsavdelningen), de är mycket
snälla att ha att göra med, säger både Anna och Amelie.
Vad har ni för planer för den närmaste framtiden?
– Vi har precis utbildat en ny agilityinstruktör så vi hoppas
att vi kan starta en agilitykurs till hösten. Men vi har också
planer på att ha en introduktionskurs i lydnad, ungefär som
den här som vi ska ha i nose work, säger Amelie.
Vad har ni själva för hundar?
– Jag har en ettårig australian kelpie och en åttaårig schäferblandning, berättar Amelie.
– Jag har en schäfer, Harra som är fem år gammal.
Vad tränar ni själva med era hundar?
– Jag tränar nog mest i agility med min äldre hund. Men jag
har även tränat i nose work och vill gärna börja tävla i det,
säger Amelie.
– Jag har tävlat i lydnad och i nose work, berättar Anna.
Anna Höök och hennes
schäfer Harra visar hur deras
”jobbsignal” ser ut.

t

Anna och Amelie bjuder på många
träningstips och stor entusiasm till sina
kursdeltagare.
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My och Bopper
fick resebidrag genom

AGRIA FREESTYLE CUP
Jag, My Sackenreuther med min hund Bopper, kvalade till Agria Freestyle Cupfinalen på vår andra start i freestyle klass 1. Då var vi alltså klara för att starta i
Göteborg på MyDog där Agria Freestyle Cupfinalen hölls. Vi lyckades bra där
och kom på en tredje plats i klass 1.
TEXT & FOTO: MY SACKENREUTHER

V

årt program hade jag satt ihop några veckor innan tävlingen. För både freestyle och
hundsport allmänhet är ganska nytt för mig då
Bopper är min första hund. Detta gjorde att vi inte
var så säkra överlag. När vi kom trea på AFC bestämde jag mig för att vi skulle använda pengarna
för att gå kurs för en duktig instruktör. Jag hade
turen på min sida och hos Linköpings Hundungdom hittade jag en tävlingskurs för Yvonne Öster
som är freestyledomare och hundinstruktör. Vårt
främst mål var att vi skulle ha roligt under kursgångerna, men att vi ändå skulle lyckas att sätta
detaljer och finslipa på vårt program. Under denna
kurs på fem tillfällen har jag fått lära mig något
enormt! Inte bara vad freestyle är men hur många
delar som faller på plats genom vissa finjusteringar.
Under kursen var vi sex deltagare som alla hade
mycket olika förutsättningar och dessutom hade
alla kommit olika långt. Vårt mål under kursen var
att vi skulle få ihop ett program som var lämpligt
för klass 2. Det skulle kännas bra och det skulle
sitta ordentligt, vi lyckades verkligen uppnå detta.
Och tack vare det så gör jag nu Bopper mindre förtvivlad samt att vi har det så enormt kul inne på
planen. Yvonne har hjälpt oss mycket med självförtroendet och det är något som jag ska ta med mig
i vilken hundsport som helst som jag kommer att
träna.
Jag är så nöjd att jag anmälde mig till denna kurs
och framförallt att jag fått chansen att gå den tack
vare dessa prispengar. Jag kommer alltid att ta vara
på det jag lärt mig och jag känner mig nu redo att
starta i klass 2 med Bopper utan att känna press
eller stress, utan nu vet jag att vi kan, vi har kul
tillsammans och att resultatet inte har någon betydelse. Det viktiga är att vi ska ha roligt på planen
och då krävs det att man misslyckas ibland för att
bli bättre i långa loppet. n
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Vi välkomnar
Sjurhärads Hundungdom
Det var ett tag sedan vi hade den stora äran och glädjen att hälsa en ny Hundungdomsklubb välkommen.
Men nu är det dags då Sjuhärads sparkat igång verksamhet i Boråstrakten. Riktigt kul också med en ny
klubb i ett område där vi har så många medlemmar,
men så få klubbar. Bor du i Sjuhäradsområdet, som
Borås och Bollebygd och vill få din klubbtillhörighet
dit så kontaktar du kansliet info@shu.se.
Om du vill kontakta den nya klubben tar du kontakt
med ordförande Alexandra Tolfsson via mejl på
alexandra@7hu.se.

För dig mellan 6-25 år
Medlemsavgift 300 kr för 12 månader.

www.shu.se
för att lösa medlemskap!

Besök vår hemsida

Handlingdomar-

UTBILDNING
Vill du utbilda dig till domare för sporten junior
handling och handling? Då ska du anmäla till vår
domarutbildning som är den 27–29 oktober på Vilsta
utanför Eskilstuna. Anmälan och mer information
finns på vår hemsida – www.shu.se.
Sista anmälningsdag är den 25 september.

JuniorKRYSSET
Var med och tävla! Den här gången har du chans att bli
en av tre vinnare som får produkter från Majstor.
Skicka in krysset, eller en kopia, senast 30 sepember 2017 till:
Vinnarna publiceras på tidningens hemsida, www.brukshunden.se

Brukshunden/Rehn & Co,
Nordenskiöldsgatan 13, 211 19 Malmö
märk kuvertet ”Juniorkrysset 4/2017”.
1:a pris. Majstor torrfoder 12 kg.
Finns i anka & lamm.
2:a pris Majstor ekologiskt svensktillverkat shampoo 290ml.
3:e pris Majstor ekologiska svensktillverkade stift.

Majstor – när det
naturliga är gott nog!
www.majstor.se

Namn ............................................................................................
Adress ...........................................................................................

Önskad smak:

Anka

Lamm

Mobilnr (för avisering) ..................................................................... Postadress .....................................................................................
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