
 

 

 

Reseberättelse från Lisabet Lindbäck 

Jag valde att använda mitt resebidrag från Agria 

för att delta på 2018 års Ungdoms SM i 

freestyle. Resebidraget vann jag när jag kom 

tvåa i finalen i Agria Freestyle Cup 2017. Detta 

var mitt sista år som jag kunde tävla eftersom 

jag från och med nästa år är för gammal, så det 

gällde att passa på att vara med på sitt livs sista 

Ungdoms SM. 

Vi åkte från Sundsvall på morgonen, jag och en 

klubbkompis och kom fram till ett stekhett 

Gävle strax efter lunch för veterinärbesiktning 

och invigning av årets Ungdoms SM.  

Senare på eftermiddagen var det dags för 

freestylen. Jag och min australiska kelpie, 

Oyster, är inga experter på freestyle, vi tränar 

och tävlar inte så mycket eftersom det inte 

finns så många aktiva och inga tävlingar alls där 

vi bor. Men det är kul att passa på att tävla lite i 

vår favoritsport när vi ändå är ute och åker på 

hundungdomsarrangemang. I vanliga fall tränar och tävlar vi bara rallylydnad.  

Det var underbart att få tävla freestyle igen och framförallt kolla på och bli inspirerad av alla 

andra duktiga hundungdomar som också tävlade.  

När det var min och Oysters tur att gå in på banan kände vi oss inte alls nervösa, bara taggade att 

få gå in på plan och köra vårt program inför en stor publik av hundungdomar. Det är en så 

underbar stämning på Ungdoms SM! Man hittar alltid några likasinnade att prata med i publiken 

som kanske också tävlar, så känslan är inte alls att man är nervös på grund av konkurrensen, utan 

snarare att det är en trevlig dag då man kan lära känna nya hundfantaster med samma entusiasm 

för hundsporter som en själv. Vårt program gick ganska bra, det blev någon liten miss i början 

men sedan kom både Oyster och jag igång och slutet blev superbra! 

Jag är jätteglad att jag och Oyster har blivit sponsrade av Agria för att kunna tävla på Ungdoms 

SM en sista gång. Hundungdom har betytt mycket för mig genom åren då jag både fått lära känna 

många vänner för livet samt tävla och åka på läger vilket gett minnen för livet. Tack för den här 

tiden Sveriges Hundungdom! 

 

Av Lisabet Lindbäck 

 


