
Reseberättelse från Anna Renberg  
 
På Stockholm Hundmässa 2018 
tävlade jag finalen i Agria Rallylydnad 
Cup med min hund Trollschnauzern 
Xclusive. Stellan, som han kallas till 
vardags, gjorde en fin runda på 99 
poäng, vilket räckte till en första 
placering i fortsättningsklassen.   
 
Det var inte bara ett fint tävlingsminne 
tillsammans med min hund, utan vi 
vann även ett resestipendium på 2 500 
kr. Det bestämdes tidigt att pengarna skulle användas till Ungdoms-SM som arrangerades av 
Österåkers Hundungdom. Jag blev erbjuden att få låna en väns hund att starta med i mästarklass, 
något som var nytt för mig men jag såg det som en utmaning och en chans att få träna och tävla 
med en riktigt fin hund. Redan under våren lånade jag hem Atjo, som han heter, några veckor för 
att vi skulle få lära känna varandra och träna ihop oss. Detta är något som varit mycket lärorikt 
för mig!  
 
Vi klev upp tidigt för att styra bilen mot 
årets Ungdoms-SM, som blev en av 
årets stora hundhelger. Stämningen var 
på topp, många förväntansfulla hundar 
och förare var på plats och vi startade 
med veterinärbesiktning, innan det var 
dags för handling. Detta är inte något 
jag i vanliga fall sysslar med, ställer 
endast ut på vanliga utställningar. Jag såg 
det som en kul utmaning och fick äran 
att låna den 9 månader gamla storpudeln 
Lazzo som handlingshund, vilket han 
klarade galant.  
 

  
 
Ungdomsmästerskapets andra dag gick nybörjarklass och 
avancerad klass i rallylydnad. I nybörjarklassen startade jag min 
kompis fina schäfertik Elite av Heldenhaft. Trots hennes unga 
ålder, 11 månader, och ny förare så presterade hon toppenbra. 
En riktigt fin hund som blir farlig på rallybanorna i framtiden. 
Sen var det dags för mina egna hundar, dvärgschnauzrarna Gillis 
och Stellan, att debutera i avancerad klass. Stellan var först ut och 
här tog mina nerver övertaget litegrann och vi fick tyvärr lite för 
dyra missar, men annars en fin runda. Gillis gjorde en kanonfin 
runda om än lite väl taggad.  
 
 
 
 

Alla fotografier är tagna av Anna Modig Olsson 

 



Sista tävlingsdagen var 
det dags för mästarklass 
tillsammans med Atjo. 
Kunde inte önskat mig 
en bättre tävlingskompis 
än honom att få debutera 
mästarklass med, trots att 
jag blev väldigt nervös 
ställde han upp hur fint 
som helst och lotsade 
mig runt banan. En 
upplevelse som gav mig 
blodad tand att fortsätta 
tävla och utvecklas!  
 
 
 
 

 
För att sammanfatta så blev det en riktig fin hundhelg och ett minne för livet. Ett stort tack till 
mina fina vänner som lånade ut sina fantastiska hundar, var på plats och ställde upp med både 
sällskap, pepp och många skratt. Jag är så tacksam för förtroendet att få visa era hundar och det 
har verkligen utvecklat mig som hundförare att få träna och tävla med så olika hundar på olika 
nivåer! Såklart vill jag även rikta ett stort tack till Agria cupen för att ni gör en sån här satsning för 
ungdomar!!  
 

 
”Annas crew” på Ungdoms-SM 2019 

 


