Reseberättelse till Agria Rallylydnadscup
Efter att Accra vann Ungdoms SM 2018 i fortsättningsklassen kvalade vi in till
Agria Rallylydnadscup-finalen som gick under Stockholms hundmässa den 8-9
december 2018. I finalen blev det spännande, inte bara i och med att vi missade
uppvärmningen på grund av att det tog en dryg timma att hitta parkering. Vi fick
dessutom samma resultat som ett av de andra tävlingsekipagen i klassen, det vill
säga vi båda hade 98 poäng. Efter en ganska turbulent morgon fick vi snabba oss
tillbaka in på banan för att gå en skiljerunda, där lyckades jag och Accra med en
100 poängare och därmed knep vi andraplaceringen i finalen. Accras
rallylydnadskarriär blev därmed satt på hyllan i förmån till vår satsning på
vallningen och agilityn.
På grund av vissa omständigheter var inte min andra hund Riga med på någon
Agria Rallylydnadscup-final. Jag hade missat att anmäla till en kvaltävling och
Riga hade precis varit på parningsresa. Därför ägnas detta resebidrag till henne.
Vi har egentligen bara tävlat lite rallylydnad för skojs skull då vi har haft lediga
helger från vallningen och agilityn. Jag har varit extremt dålig på att få till
träningstillfällen för rallylydnad men tack vare lydnadsträningen har det
fungerat rätt bra ändå, så länge man håller sig till fot på vänster sida. När det
kommer till högerhandling har jag egentligen tänkt lägga ned rallylydnaden efter
fortsättningsklassens diplom då rallylydnad inte är något som vi satsar på hos
mig och mina hundar, man har liksom inte tid för att satsa på allt.
När vi vann detta resebidrag från Agria så såg jag lite det som en möjlighet att
faktiskt testa klassa upp Riga till avancerad klass och se om det är något vi klarar
av, trots att vi faktiskt inte tränat högerhandling alls. Riga är dessutom en hund
som väldigt lätt går upp i lite för mycket energi för rallylydnaden vilket
resulterar i att hon gärna gör för många saker samtidigt, men hon tycker
verkligen att allt vi gör tillsammans är det roligaste som finns och just därför
passar hon ändå bra till rallylydnad. Vi anmälde till en avancerad klass hela
vägen ned i Uppsala för att testa våra vingar, i samband med lite andra
tävlingsresor vi gör här i söder. Samma vecka som tävlingen fick vi till två korta
pass för att se till så att hon förstod att man i alla fall kan gå på höger sida om än
hon inte har någon bakdelskontroll på den nya sidan. Vi får helt enkelt försöka
vårt bästa på tävlingen, kolla in vad det kommer för skyltar på plats för att träna
in dem då och sedan så får det gå som det går.
På tävlingsdagen var det en rolig men väldigt tajt bana för mig och Riga, banan
satte även lite press på högerhandlingen, det ingick fyra sidbyten varav en del
högerhandling med svängar där bakdelskontroll behövdes och spring på höger
sida som vi inte alls tränat på. Vi gick åt sidan och försökte träna in detta så gott
det gick i värmen. Riga var väldigt laddad, hon blir lite som en tickande bomb i
tävlingssammanhang då hon vill så mycket! Väldigt nervös för hur utgången
skulle bli gick vi in på banan, inte alls förberedda nog bra men det var ju inte så
konstigt med tanke på hur lite vi har tränat på detta. Riga ljudade hela banan i
glädje över att få vara med på tävling, men jag bara njöt av att få gå denna runda
med henne. Även om vi inte alls förberett oss för avancerad klass gör Riga
verkligen sitt bästa för att göra mig nöjd.

Nervöst och ingen aning om hur poängen skulle bli väntade vi på resultatet. Jag
visste att vi måste ha fått en fel övning på grund av en snurr åt fel håll i
högerhandlingens spring på skylten vänd om från varandra, då jag inte riktigt
hann förbereda Riga nog på en utåtsnurr. Jag hade räknat bort att vi skulle ha
chans till kvalificerat resultat eftersom vi garanterat hade fått en del andra fel
samt avdrag på helheten i och med att Riga var så pratglad under rundan. När
resultatet kom blev jag minst sagt överraskad, vi drog ihop 85 poäng under
rundan trots en felövning som ger hela 10 poängs avdrag. I övrigt hade vi bara
fått två stycken 1-poängsavdrag och så 3 poängs avdrag för helheten från
ljudandet. Det innebar att vi ändå lyckats med ett kvalificerat resultat och en
fjärdeplacering av 28 startande på vår första start i avancerad klass. Med tanke
på förberedelserna och förutsättningarna vi hade när vi gick in på tävlingsbanan
är jag så otroligt stolt och glad över vår prestation! Kanske detta var ett tecken
på att vi ändå måste fortsätta med rallylydnad som jag egentligen redan satt på
hyllan. Jag är så lycklig över att ha en hund som till 100% ställer upp med 200%
glädje och ger allt, samt även om vi inte kan vissa saker kör vi på och kämpar
ändå! Mina hundar slutar aldrig att skämma bort mig och överraskar mig gång
på gång med deras will-to-please och kämparglöd. Jag hoppas verkligen att alla
kan få känna sådan glädje med sina hundar som jag gör med mina, varje dag!
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