Ung med hund

”Vi har en härlig
gemenskap”

Gänget från Uppsala älskar att träna och tävla,
men det viktigaste är deras gemenskap och att ha kul tillsammans.
AV:

Kim Meyer, berättat för Susann Engqvist FOTO: Kim Meyer, Rebecc Breding

V

ar kommer ni ifrån och var håller ni till
med era hundaktiviteter?
Vi kommer alla från Uppsala och är
aktiva på Uppsala Hundungdom (UHU)
vilket är på Uppsala Brukshundklubben
(UBK) som UHU har ett bra samarbete
med. Genom det samarbetet har Uppsala Hundungdoms
medlemmar tillgång till såväl UHU’s som UBK’s aktiviteter. Det kan vara olika kurser, öppna träningar, tävlingar
samt alla planer som det finns fri tillgång till. Utöver
klubben tränar vi på flera olika ställen runtom Uppsala för
att ge hundarna en möjlighet att träna på olika platser och
i olika miljöer för att stärka dem inför tävlingar.

Vad brukar ni göra med era hundar tillsammans?
Det vi gör med hundarna varierar en del och vi tränar
på många olika sporter så som lydnad, rallylydnad, bruks,
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spår, sök och freestyle. Utöver det gillar vi också härliga
skogspromenader, cykelturer eller joggingturer samt att
bada med hundarna. Det bästa med att träna hundarna är
gemenskapen i vårt gäng. Det är otroligt roligt att ha sina
vänner som träningskompisar som kan hjälpa en att pusha
sig själv och testa nya saker.

Vad är det roligaste ni gjort med hundarna?
Sofia tycker att det roligaste hon och Tzuni har gjort
tillsammans är när de gick en kurs i den nya skyddsgrenen
mondioring. Det är en riktigt häftig sport som var jättekul
att prova på.
Rebecca Trolin tycker det roligaste hon gjort med sina
hundar är när hon började valla får med Kip och vattenapportera med Casper.
Rebecca Bredings bästa med Alvin var när dei startade
på deras första agilitytävling.

Från vänster: Sofia Dahlgren, hunden Tzuni,
Rebecca Breding, hunden Alvin, Rebecca Trolin,
Casper på axeln och Kip framför Kim Meyer,
Driva framför och Enzo ytterst.

HUNDÄGARE & HUNDAR
Namn: Sofia Dahlgren
Ålder: 26 år.
Hund: Tzuni. Malinois, 12 år.

Namn: Rebecca Breding
Ålder: 21 år.
Hund: Alvin. Mellanpudel, 5 år.
Namn: Rebecca Trolin
Ålder: 22 år.
Hund 1: Casper. Engelsk springer

spaniel och border collie, 4 år.
Hund 2: Kip. Border collie, 1 år.

Namn: Kim Meyer,
Ålder: 24 år.
Hund 1: Driva. Australian kelpietik på

snart 1,5 år.
Hund 2: Enzo. Blandrashane: Engelsk
setter, boxer, golden retriever och
shetland sheepdog, 2,5 år.

Namn: Clara Widerholm
Ålder: 19 år.
Hundens namn: Märta. Borderterrier,

2,5 år. Det är familjens hund då hon
är en del av min och mammas kennel.
Men det är jag som tränar och tävlar
henne i olika sporter.

Clara tycker det roligaste hon och Märta har gjort är alla
de timmarna de tillsammans har lagt ner på all träning. Både
Clara och Märta gillar att samarbeta och göra saker ihop.
Kim tycker det roligaste har varit att få cykla med Enzo
där han verkligen får trycka ur sig all energi, det är både
läskigt och roligt samtidigt. Med Driva har det roligaste
varit att valla fåren, där hunden verkligen får göra det den
är avlad för är riktigt häftigt att se.

Clara Widerholm
med Märta.

Har ni några drömmar för framtiden?
Drömmar som vi har är att tävla SM i tävlingslydnad
vilket Clara och Rebecca Trolin har gemensamt. Rebecca
Breding skulle gärna vela starta ett SM i agility med sin nästa
hund och Kim drömmer om att få delta i ett bruks SM.
Claras hund Märta är också en avelstik inom familjens
kennel (kennel Juniper) så drömmen är att hon får en fin
och jämn kull med bra, sunda och friska hundar. Sofias
dröm är att i framtiden kunna träna mondioring, vilket
hennes nuvarande hund Tzuni tyvärr är för gammal för att
orka med. Rebecca Trolin tycker att utbilda Casper till en
epilepsihund också vore en dröm.
Det vi däremot alla har gemensamt är att ha kul tillsammans med våra hundar under karriärens gång. Själva
grenen och hur långt vi når i slutändan är inte det viktiHÄRLIGA HUND
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Ung med hund
Här blir Alvin belönad
med sin favoritleksak,
bollen.

Kip får springa på sin
externa belöning.

Casper gillar
att kampa
tillsammans med
sin matte.

Här belönas Märta
genom bus med sin
matte efter ett lyckat
pass.

gaste, utan att ha roligt, att utvecklas tillsammans och bli
ett ännu starkare team är huvudsaken. I slutändan är det
vi som ska guida hundarna, det är inte hundarna som har
bestämt vilka drömmar vi har. Det är vår uppgift att förbereda de för alla våra mål och ge de bästa möjliga förutsättningar att lyckas med det.

Hur gamla var ni när ni upptäckte att hundar är det
roligaste som finns?
Clara var 13 år och gick en klickerkurs med Märtas
mormor Elektra. Hon hade precis fått en valpkull så det
var hennes ”belöning” för att hon var en sån duktig
mamma. Efter den kursen insåg Clara att hundträning är
det roligaste som finns och tillsammans med sin mamma bestämde de
att en av Elektras valpar, Vera, fick
bli kvar i familjen. Clara började
träna allt hon hade lärt sig på klickerkursen som hon hade gått med
Elektra. Vera är nu sju år och är uppe i klass 3 i sporten
freestyle.
Sofia praoade i högstadiet på ett hunddagis och trivdes
jättebra, då väcktes hennes hundintresse. När hon blev lite
äldre och skaffade sin första egna hund upptäckte hon hur
kul det är att träna och tävla tillsammans.
Rebecca Trolins hundintresse väcktes när hon var sex
år och hade varit på stora Stockholm hundmässa för första
gången. Familjen hade då redan två hundar men hon ville

ha en egen hund. När hon fyllde 18 år köpte hon
sin första hund i smyg, det var Casper.
Från allra första början var Rebecca Breding rädd för
hundar men när hon började i samma klass med en tjej
som hade en hund började hon träna på att vara med en
hund. När hon var 12 år gammal var rädslan övervunnen
och hon lånade vänners och familjers hundar så ofta hon
bara kunde. Hon ställde alltid upp som hundvakt och att
få en egen hund stod alltid högst upp på önskelistan. När
Rebecca var 16 år fick hon sin första egna hund.
Kims hundintresse har funnits där ända sen hon var
liten, det började med att hon rastade sin grannes hund på
luncherna när hon var runt 10 år gammal. I familjen har det
däremot alltid funnits katter och då
har hund inte varit på tal. Men när
Kim hade flyttat hemifrån tog det
inte lång tid innan hon hade köpt en
egen hund.

”Hur långt vi når
i slutänden är inte det
viktigaste”
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Vad är ert bästa råd för den som är ung och gärna vill ha
egen hund?
Vårt tips är att vända sig till hundungdomsklubbar som
anordnar alla möjliga roliga saker utefter vad deras medlemmar vill ha. Det finns flera andra som är i ens egen ålder
som också tycker om att träffas, prata hund och träna ihop.
Det är ett ypperligt tillfälle att träffa likasinnade och få se
hur hundträning går till. Det brukar i vissa fall också gå
bra att låna varandras hundar för att testa på lite olika

Spårträning är en
superrolig aktivering
enligt Enzo och matte
Kim.

Driva tycker att det är
toppen att få busa och
rusa av sig emellanåt
på träningarna.

Sofia och Tzuni
tränar på momentet
fotgående.

saker, det mesta brukar gå att lösa bara man frågar.
Om man däremot inte har en egen hund kan det vara
bra att fråga ens granne som kanske har hund om de vill
ha hjälp med promenader exempelvis. Av oss fem var det
ju faktiskt tre stycken som
började med att låna grannens
hund för att gå promenader när
vi var små.

är ett stort plus.
Sofia tycker att det härligaste är att få arbeta med sin
bästa vän som ett team. När man får utdelning för något
som man tränat på mycket är riktigt roligt, den känslan är
obeskrivlig. Men att även få nya
vänner som är lika mycket
”hundnörd” som en själv är
också en rolig del av det.
Rebecca Trolin tycker det
härligaste med att ha hund är
att man alltid får ha sina bästa
vänner med sig.
Rebecca Breding anser det
bästa med att ha en hund är att man har någon vid sin sida
som alltid är glad och att man har träffat så mycket nya
vänner genom hundintresset.
Kim tycker det härligaste med hund är när ens träning
ger resultat och när hon och hennes hund hamnar i ett
härligt samarbete och får känslan när man klarar allting
tillsammans. Det är en av de häftigaste känslorna! Sen är
alla vänner som hon har fått genom sitt hundintresse en
stor del av att hundsporten är så underbar. Att träna med
sina vänner är nog det roligaste som innebär att glädjas åt
varandras framgångar och stötta varandra när det inte går
som planerat.®

”Det härligaste med
att ha hund är att man får
ha sina bästa vänner
med sig”

Och har ni några råd för att
komma igång att göra roliga
saker eller hitta hundvänner i
samma ålder?
Vänd dig till din närmsta hundungdomsklubb och var
inte rädd för att gå på de öppna träningarna som brukar
finnas. Om du åker dit hittar du alltid någon som kan
berätta mer om olika sporter och aktiviteter som du kan
vara med på. Vi kom alla in i hundvärlden genom att gå på
de öppna träningarna på klubben och visade ett intresse
för klubben! Att gå kurser är också ett bra sätt att lära
känna folk samtidigt som man får träna sin hund.

Vad är det härligaste med att ha hund?
Clara tycker att det härligaste med att ha hund är att
man får en lojal kompis. Hur dåliga de än är på tävlingsplan
är de en himla värdefull kompis som aldrig skulle lämna
ens sida i tuffa perioder. Sen får man en himla massa härliga kompisar i samband med hundsporten som verkligen
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