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nästan aldrig ser annars. Så var det i år 
också, då till exempel två landseer täv-
lade med framgång i rallylydnad.

Den ljusa norrlandskvällen hann bli 
mycket sen innan tävlingsdagen avslu-
tades.

Agility för hela slanten
Tidigt på lördagsmorgonen klev vi upp 
för att titta på agilityn. Det är den gren 
som drar flest tävlande och där enga-
gemanget låter mest. I vanliga fall går 
agilityn under två dagar, där antingen 
agilityloppet eller hopploppet körs ena 

dagen och sedan avgörs finalplacering-
arna av att man lägger ihop resultatet 
från de båda loppen.

Men i Piteå fick agilityn nästan hela 
lördagen som ensam tävlingsgren. Man 
hade en domare och växlade raskt mel-
lan två tävlingsbanor. På den ena av-
gjordes agilityklassen och på den an-
dra hoppklassen. För egen del var det 
första gången som jag såg de nya stor-
leksgrupperna tävla.

Handling med litet startfält
Så snart agilityns lagklasser hade av-
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Men väldigt snart träffade jag på Lisa 
Sandström, en av arrangörerna och 
dessutom U-SM general. Hon var det 
norrländska lugnet själv. Allting var under 
kontroll, försäkrade hon mig. Så snart 
övriga funktionärer hade slutat sina arbe-
ten skulle de dyka upp. Och precis så 
blev det. Lagom till veterinärbesiktning 
och senare invigning fick Lisa behövlig 
assistans av hjälpsamma funktionärer.

Det här blev varken det största eller 
det minsta ungdoms-SM:et som vi har 
haft, men det blev ett väldigt mysigt och 

När den här tidningen 
når er är sommaren över 
för den här gången och 
vi ligger i startgroparna 
inför hösten och varda-
gen igen. Jag hoppas att 
alla har haft en fin som-
mar och att ni har hunnit 
med allt det som plane-
rades inför dessa för-
svinnande korta som-
marmånader.

Min och hundtjejernas 
sommar präglades av 
skador och – för första 
gången i mitt hundägar-
liv – en huggormsbiten 
hund. Ingen trevlig upp-
levelse och jag hoppas 
bara att lilla Ester klara-
de det utan svårare men. 
Och sen hoppas jag för-
stås att hon passar sig 
för att försöka pussa or-
mar i fortsättningen…

Det som däremot har 
gett mig trevliga och so-
liga minnen är mitt besök 
på Rikslägret. Ett repor-
tage om vad som hände 
där kommer i ett senare 
nummer av Hundsport.

Ett annat härligt minne 
är sommarens ung-
doms-SM i Piteå, som 
man kan läsa om på det 
här uppslaget. Jag fick 
dessutom trevligt säll-
skap under helgen av 
Hundsports chefredak-
tör Robert Widholm. Jag 
kan nästan svära på att 
det var första gången 
som en chefredaktör för 
Hundsport bevistade U-
SM. Härligt!

Nästa gång som jag 
skriver i Hundsport har 
kansliet flyttat till nya lo-
kaler i Rotebro, norr om 
Stockholm. Tills vi hörs i 
oktober – ha det fint och 
sköt om er och vovvarna.

Hejsan!

Alla kände sig välkomna 
på ungdoms-SM i Piteå

BILDER:

1: Andrea Stenlund 
från Skellefteå Hun-
dungdom tog många 
medaljer och var 
nog den som tävla-
de i absolut flest 
grenar och klasser, 
ofta med framgång.

2: Tjejen som arbetade 
hårt innan och under 
ungdoms-SM: Lisa 
Sandström med sin 
hund Jabber. Ett 
jobb som utan tve-
kan får med beröm 
godkänt och guld-
medalj!

3: Några av alla de oli-
ka hundar och hund-
raser som deltog i 
U-SM.

4: Emilia Öberg och 
hennes border col-
lie Bess gillar agility, 
men var också fram-
gångsrika i både ral-
lylydnad och lydnad.

5: En kooikerhondje 
som gillar agility och 
är noggrann med 
kontaktfälten.

6: De som deltog i 
handlingstävlingar-
na var inte många, 
men duktiga.

7: Vi fick se mycket fi-
na program i både 
freestyle och heel-
work to music.

8: Ett fantastiskt fint 
ekipage som vann 
lydnadsklass 3 över-
lägset: Fredrika Ri-
ström och Somollis 
Bolt.

slutats drog handlingstävlingarna 
igång. Det var tråkigt nog väldigt få 
som hade tagit chansen att anmäla 
sig. Ingen minior (för dem mellan 6 
och 9 år), bara tre i juniorhandlingen 
och lika få i seniorhandlingen.

Men en bra spännande tävling blev 
det förstås ändå, där rutinerade Na-
talie Johansson från Västerdalarna 
med inlånad flatcoated retriever vann 
juniorhandlingen och Josefine Svan-
hem med Lava vann seniorhandling-
en.

Dans i kvällssolen
Efter handlingen och goda grillspett av-
slutades lördagen på U-SM med täv-
lingar i freestyle och heelwork to mu-
sic. Freestyletävlingen kunde inte bara 
ge vinster på U-SM, utan tillsammans 
med arrangören hade det bestämts att 
den också var kvalificerande till Agria 
Freestyle Cup.

Även om kvällen började bli sen och 
många var trötta efter en lång solig dag 
fick vi se några riktigt fantastiska pro-
gram i både freestyle och heelwork. Det 
syntes också senare i resultatlistan, då 
det var ovanligt många som fick upp-
flyttningspoäng.

Till slut var vi bara lydiga
På söndagen var det premiär för att se 
hur de nya lydnadstävlingsreglerna (ja, 
nu är det tävling som gäller, inte prov) 
fungerade på ungdoms-SM. Den nya 
klassen startklass kan lättast beskri-
vas som en förenkling av den tidigare 
klass 1. Och elitklass kallas numera för 
klass 3.

Det var många som tog chansen och 
anmälde sig till startklassen, hela 23 
ekipage. Och knappt hälften av dem 
fick uppflyttningspoäng (men U-SM är 
en inofficiell tävlingsstart). På en annan 
tävlingsplan en bit bort avgjordes klass 
1, 2 och 3 i.

Ibland när man sitter och tittar på 
hundsport ser man något som är helt 
enkelt fantastiskt. Det hände mig den 
här gången. I klass 3 var det bara tre 
ekipage som tävlade, men ett av dem 
lyste av en sådan uppenbar tillit och 
glädje över att vara just precis där med 
varandra och dessutom göra allting så 
lekande lätt och rätt. Det var Fredrika 
Riström och hennes border collie So-
mollis Bolt från Luleå Hundungdom. 
De vann med 294,5 poäng och kom-
mer nog för alltid att lysa i mitt minne. 
Det är bara att önska dem lycka till i 
fortsättningen och på ”stora SM” i lyd-
nad nästa år.

Det var med viss oro som jag åkte till Piteå för att ta del av årets U-SM. Centralt hade vi inte fått 
så mycket information om hur arbetet fortlöpte. Jag blev inte lugnare när jag anlände mitt på da-
gen på fredagen till tävlingsplatsen, som också är Piteå Hundungdoms och Piteå Brukshund-
klubbs område. Där var det knappt några människor alls. Och bara några timmar senare skulle 
alla tävlande anlända till veterinärbesiktningen.

trevligt U-SM. Arrangörerna lade sig 
vinn om att de uppsatta hålltiderna pas-
sades noga, att tävlingarna flöt på och 
dessutom att få alla att känna sig väl-
komna.

Den här sommaren, som har präg-
lats av vattenbrist på många håll, har 
norra Norrland haft rikligt med neder-
börd, inte minst veckorna före U-SM. 
Men se, det finns någon däruppe som 
gillar U-SM oavsett när under somma-
ren det arrangeras. Under U-SM-hel-
gen, den 21–23 juli, var det mest sol och 
uppehållsväder. Faktiskt ett alldeles ut-
märkt hundaktivitetsväder.

Först ut: rallylydnad
Piteås U-SM bjöd in till tävlingar i alla 
hundsporter (enligt U-SM reglerna) för-
utom bruksgrenarna. 

Efter invigningen började tävlandet 
för dem som hade anmält sig till rally-
lydnaden. Det fanns tävlande i alla klas-
ser. Man hade två tävlingsbanor och 
även två domare som turades om och 
körde en klass i taget.

Det finns några saker som är så spe-
ciella med U-SM. Det ena är att de fles-
ta tävlar i mer än en gren. Det andra är 
att variationen på hundraser är så stor. 
Ibland träffar man på raser som man LOTTA TREIBERG
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En av dem som tävlade på 
ungdoms-SM var Emilia Öberg.

Vem är du?
– Jag är 25 år och tävlar för Luleå 

Hundungdom. 
 Och vem tävlar du med?
– Det här är Emenems Bess, en bor-

der collie på två år.
Visst såg jag er på rallyn i går 

kväll?
– Jo, det stämmer. Vi tävlade i ny-

börjarklass och det gick jättebra, 
tycker jag. Vi fick ihop 93 poäng 
så kanske att vi är på pallplats. Se-
dan ska vi tävla i lydnadsklass 1 i 
morgon också.

Vad tycker du är roligast att träna 
och tävla i?

– Det är nog agility och det tror jag 
att Bess också tycker. Vi försöker 
hinna med att träna vallning ock-
så, men det är väldigt svårt.

Hur länge har du tränat hund?
– Jag började när jag var tolv år med 

min morfars hund. Det var en finsk 
lapphund. Vi gick på kurs hos Lu-
leå Brukshundklubb. Bess är min 
första border collie, men jag har 
en border collie till och dessutom 
en mittelspitz som är sju år.

Vilka är Bess bästa sidor?
– Hon är en riktigt bra hund. Jag gil-

lar att hon är så cool.
 Det visade sig under prisutdelning-

en att Emilia och Bess blev tvåa i 
agilityn, klass 2 XL-gruppen. De 
kom dessutom tvåa i rallylydna-
dens nybörjarklass. Och inte minst 
så vann de lydnadsklass 1 på 284 
poäng.

Flerfaldiga 
medaljörer


