
Bailey, Bianca och jag med rosetterna som vanns under första dagen. 

Fotograf till den fina bilden är Sofia Nordin 

 

Den 8 december tog jag och min hund Z en andraplats i finalen på Agria 

Rallylydnad Cup i avancerad klass som hölls på Stockholm Hundmässa, 

dit vi kvalat tidigare samma år. Tillsammans med en massa smått och gott 

vann jag även ett resebidrag för möjlighet till fortsatt tävlan inom 

rallylydnad. Det här är min berättelse om hur jag använde bidraget: 

 

Redan dagen efter min och Zs prestation i 

finalen visste jag vad jag skulle använda 

pengarna till, jag skulle kvala till Cupen även 

nästa år! Siktet ställdes in på kvaltävlingar som 

anordnades av Örebro Hundsällskap Brukshundklubb den 17 och 

18 augusti. Den 16 augusti rullade två bilar från Stockholm fyllda 

med mina fantastiska träningskompisar Felicia Skoog, Emma 

Gustafsson och Sofia Nordin samt nio hundar. Målet var att kvala 

förra årets stjärna sheltien Z, min nya tävlingshund golden Bianca och Felicias underbara 

sheltie Bailey. Emma Gustafsson hade endast målet att kvala sin 11 månaders labrador Uffe 

då Nisse redan är kvalade sedan Ungdoms-SM. Resan dit gick 

utan anmärkning och trots att hälften av sällskapet var lite 

krassliga men vid gott mod.  

 

På lördagsmorgonen var det tidig uppstigning, utcheckning från 

hotellet och så bar det iväg mot en heldag på tävlingsplatsen. 

Under lördagen hade jag fyra starter, två i nybörjarklass med 

Bianca på förmiddagen och två i avancerad klass med Bailey 

under eftermiddagen. Felicia skulle även debutera Sofias sheltie 

Ivy i nybörjarklass och Emma körde två starter i nybörjarklass samt avancerad klass med sina 

två labradorer Uffe och Nisse. Under lördagen var det alltså fullt upp med starter. Först ut var 

Emma som slog till med en vinst på 100 poäng och en suverän runda på 97 poäng, dessa 

rundor resulterade även i att de erövrade sin första rallylydnadstitel RLD N samt är kvalade till 

finalen i Agria Rallylydnad Cup. Stort grattis Emma till framgångarna med Uffe och två riktigt 

snygga rundor!! Felicia som endast tränat Ivy ett fåtal gånger innan tävlingen gör väldigt bra 

ifrån sig och sätter två kvalificerade rundor på 92 poäng samt otroliga 99 poäng. Snyggt jobbat 

Felicia!! Bianca, min jaktgolden, som sedan tidigare har titeln i nybörjarklass går in på banan 

och visar vad hon kan och landar på 90 poäng i första klassen respektive 99 poäng i andra 

klassen. Bianca visar fin och lätt känsla under båda rundorna och blir också kvalad till finalen 

på Agria Rallylydnad Cup, guldstjärna till dig Bianca!! Sista starterna för mig på lördagen var 



 

 

tillsammans med Bailey, en hund jag endast tävlat med en gång förut och det 

var på Ungdoms-SM. Banorna var svåra men målet var att endast gå in och 

ha kul, vilket vi hade samtidigt som resultaten blev bättre än förväntat. Två 

kvalificerade rundor på 89 poäng samt en vinst på 99 poäng och detta gjorde 

att två av tre hundar kvalade till årets Agria Rallylydnad Cup!! 

 

Under kvällen firade vi dubbelt, både dagens framgångar och även 

Sofia som fyllde 24 år på söndagen. Firandet bestod av pizza på 

hotellrummet. På söndagen startade jag med Z i mästarklass under 

eftermiddagen vilket resulterade i sovmorgon samt en härlig 

hotellfrukost. Efter lite välbehövlig vila under förmiddagen rullade 

bilen till sist mot tävlingsplatsen. Idag endast med mina och Zs 

mästarklasstarter på schemat. Första starten kändes riktigt bra, Z 

gick klockrent men matte slarvade bort ett cert genom att sätta 

hunden för nära en skylt samt den stora missen som var en snurr 

åt fel håll som kostade oss hela tio poäng. Den rundan landade 

på 83 poäng men gav oss ändå en plats i finalen. Så nu var målet 

för helgen avklarat med en start till godo! Jag bestämde mig ändå 

att starta sista starten, lika bra känsla men tyvärr så blev det ett 

missförstånd i backandet på höger sida samt ett avdrag för skall 

som gjorde att rundan landade på 85 poäng. Men det är ändå två 

rundor som fastän de inte 

gav oss någon topplacering 

är jag otroligt nöjd med 

känslan och det faktum att de större missarna var mitt fel. 

Z får en stor guldstjärna och jag ger även mig själv en 

klapp på axeln som orkade med sex starter med tre olika 

hundar under helgen! Och jag vill rikta ett tack till mina 

fantastiska vänner som följde med mig under helgen och 

som även bidragit med alla fina bilder som finns i 

reportaget! Ett stort tack till er för all stöttning!!  

 

Vi ses på Stockholm hundmässa!!! 

 

Stina Helander 

Tävlande för Västerås Hundungdom 

  

 

    


