
Reseberättelse från Emma Gustafsson och Uffe och Nisse 

Att vinna fortsättningsklassen i Agria Rallylydnad Cup 2019 kändes otroligt häftigt! Särskilt då 
Uffe var en relativt grön hund då och att tävla på mässan är en tuff miljö. Men han gjorde en 
fantastisk runda och kunde inte göra annat än att le. Visste direkt att pengarna skulle gå till en 
helg där vi skulle tävla rallylydnad, såklart. Och vi tycker det är så kul att åka iväg och tävla, 
särskilt norrut. Egentligen skulle vi åkt iväg för längesen om det inte varit för covid-19. Trodde 
faktiskt vi inte skulle komma iväg alls det här året men så hittade jag att Järvsö Brukshundklubb 
skulle ha tävlingar. Passade även så pass perfekt att Uffe kunde debutera avancerad dubbla starter 
ena dagen och min andra hund Nisse kunde gå dubbla starter i mästarklass dag två. Vi hade bokat 
boende på Järvsöbaden. När vi kom upp på fredag eftermiddag checkade vi in på rummet som 
låg perfekt! Nära till skogen med flera promenadslingor, bottenvåning och fantastisk utsikt.  
 
Vi åt en fantastisk middag på hotellet och gick sen en längre promenad med hundarna. Nöjda 
hundar, nöjd husse och matte. Sängdags och redo för första tävlingsdagen. Uffe skulle som sagt 
debutera avancerad klass och vi skulle starta efter lunch. Domaren bjöd på en rolig bana som 
skulle kunna passa oss bra. Mycket riktigt så gick vi ut med en otroligt härlig känsla! 
Prisutdelningen skulle vara efter båda starterna så vi väntade in att få gå bana två. Han var lite 
tröttare här men jobbade på fint. En felövning fick vi med oss (-10p) men i det stora hela var jag 
otroligt nöjd med debuten. Dags för prisutdelning. Uffe levererade på första banan! 99 p och 
vinst! På andra banan fick vi med oss ett kvalificerat resultat på 81 p. Ett kvalificerat resultat kvar 
till titel! På kvällen gick vi ut och käkade för att fira vinsten. Uffe fick en vinsthamburgare, givet 
när man står högst upp på pallen. Sen hem och sova, ladda inför dag två. 

 

En nöjd matte efter två fina rundor med Uffe! 
 
Nisse är redan champion men vill tävla så mycket som möjligt för att få rutin på mästarbanor. 
Det krävs mycket av mig som förare att föra min hund runt en sådan bana. Vi startade på 



morgonen och han var galet laddad! På bana ett fick vi en felövning samt några andra små saker. 
Han behövde få ladda ur på första banan, helt klart. Inför andra banan kändes det bra. Han var 
lite mer samlad. När vi gått klart banan hade jag en mycket bättre känsla än på förra. Inga 
felövningar hade vi med oss, några dyra missar på momentet bärande av föremål. Annars fick vi 
igenom otroligt många träningsvinster och det känns alltid skönt. Att något vi har tränat på sitter 
när det väl gäller. Domaren kom även fram efteråt och berömde hans fina stadga. Värmde gott i 
hjärtat kan jag säga. Senaste tävlingen har han laddat lite för mycket i momenten där jag lämnar 
honom, vilket kan leda att han ställer sig upp och då blir det felövning. Dags för prisutdelning. 82 
p på bana ett och 89 p på bana två. Kvalificerat resultat är ju 90 p, så klart det är lite surt med 89 
p, men å andra sidan fick vi igenom så mycket träningsvinster så poängen i det här fallet kvittade! 
Känner att jag vill höja vår lägsta nivå och vi har en bra början i alla fall. Järvsö Brukshundklubb 
var en otroligt mysig klubb med härliga funktionärer. De löste den här helgen på ett 
utomordentligt sätt. 2 timmars resväg hem och vi alla var väldigt nöjda och glada över helgen. 
Taggade på att fortsätta tävla den här hösten. Men först, lite jak! Fågeljakten har börjat och den 
kommer få första prioritet i september/oktober. Vi älskar att tävla rallylydnad men att se sin 
hund apportera fågel på jakt, något den är avlad för, slår det mesta. I hästlängder.  

 

Hälsningar Emma Gustafsson 


