Värdet i att

TÄVLA
Hundsporten rymmer stora möjligheter
att tävla mot sig själv och utifrån sina
egna förutsättningar. Inom Svenska
brukshundklubbens (SBK) tävlingsverksamhet kan du själv välja din egen
division och ambitionsnivå och dessutom bland flera olika grenar.
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S

om nybliven hundägare kan det ligga nära till hands att
tänka att det där med att tävla med sin hund bara är för
de som haft hund i alla tider och har lång träningserfarenhet.
Men så är det inte alls! Tvärtom kan den tävlingsinriktade träningen fungera som en utmärkt hundägarutbildning, där du
får chans att upptäcka riktigt roliga träningsmetoder och få en
djupare förståelse för din hund.
Hur du placerar dig i relation till dina medtävlande är oftast
av underordnad betydelse. Istället handlar det om att överstiga
vissa poänggränser som ger tillträde till en start i nästföljande
klass. På så vis har du alla möjligheter att sätta dina egna mål
och utifrån din egen tidsplan, utan att behöva mäta dig med
någon annan än dig själv!

Bruks

av olika sammanhang, desto större chans har vi att uppnå ett
framgångsrikt samarbete tillsammans. På köpet kommer du få
lära dig massor om dig själv och få chans att utveckla talanger
och möta utmaningar. Många hundförare som tidigare sysslat
med annat tävlingsutövande beskriver att hundsporten ger en
extra dimension i den personliga utvecklingen och dessutom
är det ett tävlingsutövande som man kan ägna sig åt livet ut.

ANVÄND STARTKLASSEN FÖR
ATT BLI BÄST NÄR DET GÄLLER!

HUNDEN

Tävlingsresultaten i sig har såklart inget egenvärde för hunden. Däremot uppskattar de allra flesta hundar en engagerad
ägare som låter en del av fritiden gå åt till rolig och berikande
träning. Den hängivenhet som kan uppstå genom själva tävlingsutövandet är svårslagen. Samtidigt behöver det inte vara
så tidskrävande, utan några minuters målmedveten träning per
dag kan räcka långt – såväl till resultat som för aktiveringsbehov och vardagstrivsel.

VAD GER DET MIG?
När du väljer att tävla, så får du automatiskt en träningsplan
och någon form av målbild. Inledningsvis kan det tyckas omöjligt att lära sin hund de där sakerna som man ser andra utföra
på klubben, men när man börjar få förståelse för hur träningen
kan påbörjas och läggas upp i små steg, så känns det plötsligt
uppnåeligt och motivationen ökar. Är man av den nyfiknare
sorten, så har man stor vinning i en hög dos nyfikenhet. Ju
mer angelägna vi är att på djupet förstå hundens perspektiv

VAD BEHÖVER VI KUNNA?
Om du är redo eller inte beror helt på dina ambitioner och
målsättningar. Så länge du fokuserar på att ta väl hand om
din hund oavsett vad som händer, så kan du egentligen inte
misslyckas. Många upplever att de inte riktigt känner igen sin
hund i tävlingssituationen och detta beror i de allra flesta fall
på att hunden inte känner igen sig – det blir för stora skillnader
mellan träning och tävling, vilket gör att det blir svårt för hunden att fokusera. Detta är viktigt att ha förståelse för, då det är
alltför vanligt att tävlingshundar helt utan substans tillskrivs
mänskliga egenskaper som att den slarvar, är nonchalant, eller
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VAD GER DET HUNDEN?

Den nya startklassen i lydnad bjuder en lättsam och enkel möjlighet att prova på att tävla med sin hund. Programmet är cirka
fem minuter långt och till skillnad från tidigare regelverk så
innehåller det ingen platsliggning. Detta innebär att det bara
är din hund som är på planen medan tävlingen pågår. Startklassen kan också fungera som utmärkt förberedelse för dig
som vill tävla i bruks. Genom att få kunskap om hur du och
din hund fungerar i tävlingssituationen tillsammans, så ökar
chansen att du kommer hela vägen i mål på brukstävlingar som
inte anordnas lika frekvent och inte alltid har utrymme att ta
emot alla anmälningar.

t

träning

”jävlas”. En mer sannolik förklaring till de sidor hunden visar
är att den blir utsatt för en situation som den aldrig har blivit
tränad för. Utöver de tävlingsmoment som beskrivs i reglerna,
så finns det två viktiga aspekter att ha med i träningsplaneringen
för att eftersträva en hög igenkänningsfaktor för hunden:

Bruks

där innan. Tänk också på att träna på att värma upp och
hitta kontakt och koncentration ”utanför” planen, för att
därefter gå in och kunna sätta det tävlingsmässiga utförandet på första försöket.

HUNDEN

Tid

Hur lång tid tar tävlingsprogrammet? Är din hund van 		
att jobba ungefär så länge utan att den ser sin leksak
eller godis? Detta är viktigt att träna stegvis. Om du
tränar in alla delmoment på ett roligt och lättsamt sätt,
så ökar dessutom chansen för att uppgifterna fyller en
belönande funktion för varandra. (Se artikel om Lydnad
för tävling” i nr 3-2015. Finns på www.brukshunden.se)

Miljö

Hur ser tävlingsplatsen ut? Är hunden van att koncentrera
sig i denna typ av miljö? Om inte, ge er chansen att träna

Som frågorna ovan antyder så är det en mycket god idé att besöka en tävling eller två innan du anmäler dig så att du kan få en
tydligare målbild över vad du ska förbereda dig och hunden för.

FÖREBILDER OCH MÅLBILDER

Det finns många olika sätt att träna hund på och det finns
många olika vägar till framgång. Som nybörjare kan alla olika metodval upplevas som en riktig djungel, men i dialogen
med andra hundtränare så kan de grundläggande etiska värderingarna utkristalliseras rätt så tidigt. Om du vill bygga
din hobby på glädje och samarbete, så är det viktigt att söka
förebilder och målbilder hos andra hundförare som eftersträvar detsamma. n

Från nybliven hundägare

TILL ELITFÖRARE PÅ FYRA ÅR!

A

nna Wernersson köpte sin första hund för sex år sedan och är idag en riktig ”lydnadsnörd”, som lägger
en stor del av sin fritid på kurser, läger och tävlingar. Den
initiala tanken med hundköpet var att hitta en aktiv hund
att ha som sällskap i löpspåret. Valet föll på lagottotiken
Salsa. Anna var medveten om hundars behov av mental aktivering och gick därför en grundkurs. Tack vare en pedagogisk instruktör som bjöd på ett inspirerande kursupplägg
med tydliga mål, så började Anna träna allt mer. En prova-på-dag i sök gav ytterligare inspiration och tillsammans
med några andra noviser inom hundsporten tittade hon på
YouTube-klipp av sökträning och så provade de sig fram
tillsammans. Idag – några år senare – har Salsa förstapris i
högsta klassen i lydnad och tävlar även i spår.
– Salsa var väldigt osäker och reaktiv som ung, men genom tävlandet fick jag chans att upptäcka och fokusera på
hennes styrkor, vilket gjort det så mycket lättare att också
arbeta med bristerna. Genom tävlingslydnaden så utvecklar
vi ständigt vår lek och vårt samarbete och detta skapar mer
tillit från Salsa även i vardagen, berättar Anna.
Träningskompisarna spelar en viktig roll och Annas främsta råd till den som är sugen på att prova på tävlandet tillsammans med sin hund är att hjälpa till på en tävling på den
lokala brukshundklubben.
Dels ger det många kontakter och dels en viktig insikt om
den specifika situation som såväl en själv som hunden ska
förberedas för.

VIKTIGT ATT MÅ BRA TILLSAMMANS
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Genom tävlandet
fick jag c hans
at t upptäcka
oc h fokusera på
hennes styrkor,
säger Anna.

Foto: Josefin Zaar

Den fyrbenta kompisen i löparspåret utvecklades till så
mycket mer och Anna tycker det är roligt att fördjupa sig
i såväl själva hundträningen som i mental träning. Hon har
även hunnit utbilda sig till tävlingsledare och bistår Varbergs brukshundklubb med uppskattade och proffsiga tävlingsupplägg. Dessutom finns nu ytterligare en hund vid
hennes sida genom golden retrievertiken Tango och Anna

ser fram emot ännu mer målmedveten träning och fler spännande tävlingsutmaningar med båda sina hundar.
– Att ha hund är helt enkelt mycket bättre än jag trodde
och oavsett vilka konkreta mål jag sätter och om vi uppnår
dem så kommer det viktigaste alltid att vara att vi mår bra
tillsammans och har kul ihop. Den tävlingsinriktade träningen bidrar starkt till detta! n

