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Agility är en underbar hundsport där 
verkligen alla kan vara med och tävla 
på sin egen nivå. Small, medium och 
large hundar av alla raser och olika 
åldrar. Även förarna varierar i ålder 
vilket det syns en glimt av i prislistan 
från året Klubbmästerskap, där det 
var en härlig blandning av Lidingö 
Brukshundklubb ekipage i tävlan 
mot flera deltagare från klubbens 
framtid hos Lidingö Hundungdom.            
Ingenting i en ideell förening som 
Lidingö Brukshundklubb händer av 
sig självt, utan det är som alltid en 
några få entusiaster som lägger en 
stor del av sin fritid på att ordna och 
arrangera för många andra. Så stort 
tack till agilitykommittén för att ni 
kämpar och fixar för er klubb och 
klubbkompisar!  - Christoffer Frances 

----    Resultat Klubbmästerskapen i agility 2015 Resultat Klubbmästerskapen i agility 2015 Resultat Klubbmästerskapen i agility 2015 Resultat Klubbmästerskapen i agility 2015 ----        
 
Small 
 
1. Timo Tyskää LBK b.terrier   Storma 39,46+35,18 0+0 
2. Lisa Nilsson LBK b.terrier   Röja  54,67+38,76 10+5 
 
Medium 
 
1. Elsa Malmer LHU sheltie     Alfons 40,32+40,53 0+0                   
2. Lisa Bahri  LHU pumi     Millan disk+disk 
 
Large 
 
1. Cecilia Klingberg  LBK b collie     Ronja 32,32+32,06 0+0 
2. Cecilia Klingberg LBK  b collie     Vic  31,54+27,59 5+0 
3. Ramona Järnving LHU b collie     Bliss  34,10+35,29 0+5 
4. Anders Geijer LBK bl ras     Issa  42,64+39,32 0+10 
5. Åsa Vestin  LBK b collie     Kila  37,23+disk 5+disk 
6. Josephine Borg LBK schapend Rufus disk+disk  

KM-foto: Elisabeth Magnusson-Rune. 
Tack till agilitykommittén för bilder och KM-info. 
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Daniel Bing med wachelhundarna Julius 
och Svea 8 respektive 2 år (hundarna!!!) 
1.Vad har varit det bästa med att gå agility-
kurs hos Lidingö BK?   
Jättekul, både för hundar & husse  
2.Vilket agilityhinder har varit svårast  
tycker du? Slalom.  
Tycker din hund? Slalom. 
3.Vilket hinder är det roligaste? Tunnlar och 
att hoppa.                                                              
4. Tror du att ni kommer gå kurs igen på 
klubben? Ja! 
5. Vet Du att inbjudan till höstens            
fortsättningskurs i agility redan nu är utlagd 
på klubbens hemsida? Nu vet jag!  

Under 8 måndagar  (april-juni) har ett gäng glada hundar och förare träffats för att gå ige-
nom alla agilityhinder, och inte minst hur man tränar in grunder på alla dessa hinder. Men 
också hur man kan träna  för att minimera skaderisken, hur vi sköter hindrena och ordning-
en på plan osv. Alla i gruppen har gjort stora framsteg och som avslutning fick de prova på 
en liten bana, där man sen fick en "andra chans" att köra om samma bana, med målet att 
förbättra sin tid. Skyll er själva, och välkomna till agilityns underbara värld, var en av häls-
ningarna redan första gången vi träffade gruppen på teorikvällen första träffen. Och det 
blev även avskedsorden, agilityträsket är lätt att fastna i, så vi ses!  Alla deltagarna som kom 
på avslutningen fyllde i en "miniintervju"-blankett och här kommer deras berättelser.  

Nybörjarkurs i agilityNybörjarkurs i agilityNybörjarkurs i agilityNybörjarkurs i agility    

4. Tror du att ni kommer gå  kurs igen på klubben? Ja 
5. Något annat du vill tillägga? Glada o entusiastiska 
ledare/lärare. Smart att vara flera lärare. Bra om 
man delar upp i två grupper 

Viveca Sundin med 10-åriga mellansch-
nuzern Lovis (till höger)   
1.Vad har varit det bästa med att gå agility-
kurs hos Lidingö BK? Samspelet med Lo-
vis, att se henne så glad!!  
2.Vilket agilityhinder har varit svårast tycker 
du? A-hindret. Tycker din hund? Gungan.                                                                          
 3. Vilket hinder är det roligaste?  Hel bana/ 
hopphinder 

LINDA BORG med rottweilern Lilja 18 
månader. 
1. Vad har varit det bästa med att gå kurs  
Inspirerande instuktörer som ser och har 
tid för alla  
2.Vilket hinder har varit svårast tycker du?    
Har inte testat gungan. Och din hund?                                                                           
Platta tunneln. 
3. Vilket hinder är det roligaste? Tunnlar och 
allt man kan klättra på.  
4. Tror du att ni kommer gå  kurs igen på 
klubben? Troligtvis. 
5. Vet du att inbjudan till höstens fortsätt-
ningskurs i agility redan nu är utlagd på klub-
bens hemsida? Nu vet jag!   

Helena Jensen Linder  med pudeln Ninja 

Gerd Westholm Kjellgren Charli 20 mån.                           
1. Vad har varit det bästa med att gå kurs? 
Få en aktivitet som vi båda tycker om 
och som vi kan avancera inom. Hon är i 
stort behov av att få stimulans mentalt 
5. Fortsättningskurs i höst? Jag ska anmäla 
mig snarast! 
6. Något annat du vill tillägga? Mycket upp-
skattad kurs. 
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KLUBBENS ADRESS: 
Lidingö BK 
Box 1141 
181 23  Lidingö 
www.lidingobk.se 
Tel klubbstugan: 08 -  7655298 
Plusgiro  32 57 84 -  7 

STYRELSE: 
 
Ordförande: 
Christoffer Frances 
070 - 258 13 65 
christoffer.frances@telia.com 
 
Vice ordförande: 
Mirjam Cassel 
mirjamcassel@gmail.com 
 
Sekreterare: 
Eva Zajd  
sekreterare@lidingobk.se 
 
Kassör: 
Barbro Ahlberg-Hagberg 
0730 - 38 05 83 
kassor@lidingobk.se 
 
Ledamot: 
Sandra Lindegren 
sandra_lindegren@hotmail.com 
 
Suppleanter: 
Charlotta Nilsson-Gombrii 
076 – 861 11 11 
nilson_gombrii@hotmail.com 
 
Rolf Lööw 
08 - 767 63 65 
rolf.loow@comhem.se 
 
Valberedning: 
sammankallande: 
Anita Weinius 
 
Skyddsträningsansvarig: 
Mats Thorard 
070-655 63 19 

Medlemsregister: 
Barbro Ahlberg - Hagberg 
OBS! Adressändring gör medlem 
själv via SBK:s medlemsregister på 
SBK:s hemsida. 
 
Rasutvecklingssektor: 
Styrelsen 
 
Kurser/utbildning: 
Jeanette Johansson 08– 765 66 80  
eller 070– 329 12 31 
utbildning@lidingobk.se 
 
Hundungdom: 
Ebba Lindholm 
0730 - 35 73 80 
lidingohundungdom@gmail.com 
www.lidingohu.se 
 
Agility: 
Lisa Nilsson 
agility@lidingobk.se 
08.935689@telia.com 
 
Tävlingar: 
Anne Larsson 08 -765 53 03 
tavling@lidingobk.se 
 
PR/INF0 / HEMSIDA 
Linnea Meiton 
0739 - 91 04 55 
linneameiton@bredband.net 
webmaster@lidingobk.se 
 
Hemsidan: 
www.lidingobk.se 
 
Rallylydnad: 
Lotta Nilson Gombrii 
076 - 861 11 11 
nilson_gombrii@hotmail.com 
 
Tjänstehund: 
Hans Gardell 
0708 - 18 16 99 
hansgardell@gmail.com 
 
Pass På: 
Christoffer Frances 
christoffer.frances@telia.com 
Ansvarig utgivare: Linnea Meiton 
 

www.lidingobk.se 

MEDLEMSAVGIFT 
 
Helbetalande  550:- 
Familjemedlem  120:- 
 
 
TÄVLINGSAVGIFTER 

 
Lydnadsklasserna 

Lydnadsklass 1-2  200 kr 
Lydnadsklass 3-elit 225 kr 
 

Bruksklasserna 
Appellklass   225 kr 
Lägre - elit    250 kr 
 
Mentalbeskrivning hund 600 kr 
 

Rallylydnad 
Alla klasser   110 kr 
 

Agility 
Individuellt       70 kr 
Individuellt internationellt 75 kr 
Lag       200 kr 
 
inomhustillägg för lydnad, rally 
och agility 0 - 25 kr. Bestäms av 
respektive arrangör 

KlubbinformationKlubbinformationKlubbinformationKlubbinformation    

 - Omslagsbilden från vårens         
Nybörjarkurs i agility - 

Elsa Söderlund & Hugo 
1.Vad har varit det bästa med att gå agility-
kurs hos Lidingö BK? Ha roligt med min 
hund  
2.Vilket agilityhinder har varit svårast  a. 
tycker du och Hugo? Slalom 
3. Roligast? A-hinder och balanshinder!                                                                    
4. Tror Du att ni kommer gå  kurs igen på 
klubben? Ja, absolut! 
Foto: Lisa Nilsson 



 

 

SPECIALSÖKHUNDEN - Med nosen 
i rikets tjänst av Martin Johnson och 
Adam Hübinette 
Hundar är fantastiska på många sätt. Vi 
människor har stor nytta av dem inom 
många områden. I den här boken lyfter vi 
fram hundarna som tryggar vår vardag, spe-
cialsökhundarna med nosen i rikets tjänst. 
Vi får bland annat följa hundens historia, 
luktsinnets och dofternas värld, men fram-
förallt en nära inblick i de svenska myndig-
heternas specialsökhundverksamhet.  

Boktips  
Från Kyon Förlag 

• Specialsökhunden - Med Nosen i Rikets Tjänst 
• Liv med hundar 

• Tankar om hunden (utkommer vintern 2015—2016) 
• Vilde polishunden (utkommer hösten 2015) 

LIV MED HUNDAR av Martin Johnson                        
Den här historien skildrar två hunddressörers väg genom livet, 
deras arbete på Hundskolan i Sollefteå och deras arbete med 
hundar både i Sverige och ute i världen. Assar Nilsson och Paul 
Näsström är hunddressörena som blev kvar på Hundskolan 
efter sin värnplikt. De har arbetat med hundar hela sitt yrkes-
verksamma liv och de besitter kunskaper utöver det vanliga. 
Paul och Assar har främst arbetat med olika typer av sökhundar 
och många av berättelserna handlar om detta.  

TANKAR OM 
HUNDEN - av 
Johan Friskopp 
”Nej - det här är inte en 
handbok i att ”tala med 
hundar”, eller en fackbok 
över hundars egenskaper. 
Det är berättelser om 
den glädje och ibland 
också ilska, som följer av 
att ha en hund i hushål-
let. Berättelser om mina 
egna upplevelser är blan-
dade med sådant jag hit-
tat hos framgångsrika 
hundförare och hos lika 
framgångsrika veten-
skapsmän. En del är 
starkt personligt och kan 
givetvis diskuteras. Annat 
är - eller borde vara - 
självklart enkelt sunt 
förnuft.”  J. Friskopp 

Beställ böckerna via www.kyonforlag.se 

VILDE - Polishunden. Martin Johnson 
En barnbok som rikt illustruerad berättar om Polishunden 
Vilde, hans husse Jacob och hur deras vardag och arbets-
dag ser ut. Vi får följa Vilde och Jacob när de flyger heli-
kopter, letar efter försvunna personer, jagar tjuvar och hur 
den fina polishunden hittar gömda vapen. Boken som är 
skriven av Martin Johnson är lämplig för barn från 4 år. 

Kommer under hösten 2015 



 

 

Brukshundklubbens stadgeenliga med-
lemsmöten blir precis lika roliga och in-
tressanta som vi medlemmar själva gör 
dem till. Ibland har vi kryddat våra med-
lemsmöten med att efter att dagordning-
en är genomgången och avslutad bjuda 
inte bara på kaffe och fralla utan även 
bra föredragshållare inom vitt skilda 
hundämnen. Denna gång den 10 maj i 
Nådens År 2015 hade styrelsen i stället 
annonserat ett intressant diskussionsäm-
ne att tillsammans med medlemmarna ta 
upp under punkten ”övriga frågor”.  
- Hur arbetar och kommunicerar vi som 
klubb med sociala medier som hemsida 
och facebook. 
Det finns många anledningar till att ta upp 
detta ämne till diskussion och helt säkert inte 
bara i Lidingö Brukshundklubb!  
I början av 2014 beslutade den dåvarande 
styrelsen att klubben behövde en ny och 
mera lättarbetad hemsida.  
Linnea Meiton, den dåvarande ständige sek-
reteraren, åtog sig uppdraget att bygga upp 
och leverera den nya hemsidan publicerings-
färdig för resten av världen att ta del av un-
der verksamhetsåret. Någon gång i tidevar-
vet runt klubbens årsmöte, i februari var  
den nya fina hemsidan utlagd och fick till-
sammans med sin skapare också mycket be-
röm. Linnea åtog sig också, generöst, att 
vara webmaster för den nya hemsidan och 
precis som allt annat jobb i klubben är det 
ett helt ideellt uppdrag. Vi andra kan bara 
tacka, bocka och ta emot. 
Hemsida vs. Facebook. 
Internet och hemsidor både privata och 
kommersiella har vi levt med i ganska många 
år nu.  
Facebook däremot är ett något nyare feno-
men och det som från början kanske mest 
var en kul grej för ungdomar och givetvis 
även äldre, att kunna hålla kontakten med 
vänner och bekanta och dessutom kanske ett 
sätt att få nya ”vänner”, är idag så otroligt 
mycket större än vad säkert någon kunde 
drömma om för bara några år sedan. 
Många företag har idag Facebookkonton 
och får via dem en snabb och stor spridning 
av både nyheter och information. Allt knap-
past livsviktigt, men det fungerar nog enligt 
den gamla devisen ”all press är bra press”. 
Finns knappt en musiker som idag som inte 
har FB och där du kan bli deras kompisar 
och via sidan få lyssna till deras heminspela-
de musik. 
Mina gamla musikervänner i England Dr 
Feelgood har en fin och mycket informativ 
hemsida. Varenda spelning och länkar att 
köpa biljetter till konserterna finns noggrant 
upplagda, likaså deras trettiotal skivsläpp och 
hur man köper dessa och övrig merchandise.  
Allt officiellt och prydligt. De har också en 
FB-sida som nu snart har 50.000 medlem-
mar eller ”gillare”. Tänk om alla dessa var 

verkliga fans (många är det förstås) som 
gick in på hemsidan och köpte varsitt ex av 
bandets skivor. Wow, vilken skivförsälj-
ning de skulle få! 
Facebook kan vara kul med snabba bilder, 
roliga gratulationer till någon, eller att kan-
ske bara berätta för sina kompisar ”kolla 
vad jag gör, kul eller hur!” 
Facebook kan också ha en baksida med lite 
för mycket fokus på negativa saker, dum-
ma och elaka kommentarer och påhopp. 
Svårt att värja sig ifrån, men ett plus är att 
det inte går att vara anonym. Du får stå för 
dina egna dumheter. 
Lidingö Brukshundklubbs FB-sida. 
Klubben har en FB sida och den är ett ro-
ligt redskap för medlemmar att kommuni-
cera med varandra. Kanske gratulera var-
andra för framgångar på tävlingsbanan ef-
ter månader eller år av slit med träningen. 
FB-sidan är också till exempel snabb och 
enkel att tillsammans med andra bestämma 
om gemensamma träningspass, fikastunder 
eller vad som helst som för dagen kan tän-
kas förgylla våra hundliv.  
Svaret är ”Ja”, innan ni ens frågar, även jag 
har en Facebook-sida och både tittar in 
och använder klubbens dito, men då som 
medlem i LBK.  
Styrelse. 
En styrelse väljs av medlemmarna vid års-
mötet och har i uppdrag att förvalta, an-
svara och leda klubbens arbete såväl 
sportsligt som ekonomiskt. Till sin hjälp 
har styrelsen i en klubb som LBK ett antal 
kommittéansvariga för t ex ”Stuga och 
mark, Rallylydnad, Agility, Bruks, Ser-
vering och Pr/info”.  
De beslut som styrelsen och kommittéerna 
fattar och som vi anser att alla medlemmar 
ska få eller behöver snabb information om 
ska läggas ut på hemsidan eller i Pass På 
först och om det finns behov sedan även 
kunna spridas via FB. Det är dessa verktyg, 
alltså hemsida www.lidingobk.se och Pass 
På som är klubbens officiella informations-
kanaler. Samma gäller om medlemmar vill 
kontakta klubbens kommittéer eller styrel-
se, så ska man använda de kontaktuppgif-
ter som finns i Pass På samt på hemsidan 
med bland annat telefonnummer samt 
klubbens officiella mailadresser. 
Lidingö BK arrangemang. 
Tävlingar, prov, kurser, medlemsmöten, 
föredrag med mera som är arrangerade av 
Lidingö BK annonseras alltså på hemsidan 
och kan alltså efter publicering på hemsi-
dan även annonseras på FB. Är det ett eve-
nemang, en träningsgrupp, eller liknande 
som enbart informerar via FB, kan det ga-
ranterat vara minst lika trevligt och lärorikt 
som alla andra arrangemang. Men det är då 
inget officiellt beslutat och protokollfört 
LBK-arrangemang, utan enskilda medlem-
mar som vill träna, få hjälp att lägga spår 

eller bara träffas och trivas med hund. 
Nog om detta. Under mötet gick diskus-
sionens vågor ibland höga, vilket de ska 
göra på ett medlemsmöte med högt i tak. 
Några medlemmar tyckte att Facebook var 
ett snabbare och bättre sätt att hämta och 
få info om vad som händer. Må så vara. 
Bra kan bli ännu bättre! 
Styrelsen och webmaster lovade att försö-
ka få till snabbare uppdatering av hemsi-
dan, att kalendern hålls kontinuerligt upp-
daterad vilket gör sidan mer levande och 
därmed lättare för medlemmar som söker 
information om verksamheten att direkt 
vända sig till www.lidingobk.se. 
En synpunkt som kom fram var om att all 
grundinformation om t ex årsmöte, med-
lemsmöten, tävlingar och prov under året 
är webmasters ansvar att uppdatera och 
lägga ut. Men att resultatredovisning och 
bilder för att t ex gratulera framgångsrikt 
tävlande klubbkompisar är den enskilde 
medlemmens sak att maila in till webmas-
ter om man vill ha det utlagt. Webmaster i 
en ideell förening kan inte lägga ned hur 
mycket tid som helst på att söka informa-
tion. 
Summan av kardemumman. 
Bra diskussioner och att det finns en klar 
och tydlig gräns mellan hemsida, Pass På 
och Facebook, blev vad protokollföraren 
kunde anteckna till minnes från detta årets 
första medlemsmöte. 
To-do-list. 
Efter mötet så fanns det en färdig ”to-do-
list” ihopsatt av Barbro Ahlberg och Su-
sanne Liwång. Fönster skulle målas, trasigt 
material monteras ned från appellplanen 
för vidare transport till återvinningscentra-
len. Ja, listan var lång och fliten sken knap-
past med sin frånvaro bland det dussinet 
medlemmar som kunde stanna kvar. 
De flitiga blev senare på dagen belönade 
med nygrillade hamburgare samt en myck-
et speciell ”uppflyttningstårta”, som gene-
röst bjöds av vår i Sälen boende klubb-
kompis Rut Stenfelt för att vi gemensamt 
skulle kunna fira hennes framgångar med 
sin fina vorsteh One Aristocrat. Tack Rut 
för omtanken och tack även till alla som 
kom. Ni vet vilka ni är! 
Christoffer Frances 

Medlemsmöte maj 2015Medlemsmöte maj 2015Medlemsmöte maj 2015Medlemsmöte maj 2015    



 

 

1. Susanne L på fel sida om gallret…?  
2. Suzanne sågar och står i! 
3. Big LBK-Burgers på grillen! 
4. Barbro och Susannes ”to-do-list”! 
5. Uppflyttningstårtan som Ruth Stenfelt 

bjöd alla närvarande på….! 

Medlemsmöte med fixardag maj 2015Medlemsmöte med fixardag maj 2015Medlemsmöte med fixardag maj 2015Medlemsmöte med fixardag maj 2015    



 

 

- Nästa år är det faktiskt 20 år sedan jag star-
tade RM Hundcenter, berättar Rose Hed-
man för mig när vi börjar den guidade turen 
runt detta hundcentrum strax norr om hu-
vudstaden.  
- Jag startade verksamheten i en lite mindre 
lokal ca 100 meter bort här i området, men 
sedan ett antal år tillbaks är vi på plats här 
och har byggt upp den här verksamheten 
som jag faktiskt kan kalla för mitt livsverk.  
- Idag har vi 65 dagishundar inskrivna och 
dagligen är det minst 50 av dem här. Vi har 
väldigt generösa öppettider mellan 06.00 och 
19.00, fortsätter Rose att berätta för mig me-
dan jag försöker det omöjliga, för en man, 
att göra tre saker… nämligen att fotografera, 
anteckna och gå i trappor samtidigt. 
- Vi brukar tala om att när hundarna kom-
mer hit så ”är de på jobbet” och här finns 
det regler och rutiner som de har som sina 
uppgifter att komma ihåg och arbeta med 
under dagen.  
- Vi delar givetvis upp dem i grupper eller 
olika mindre flockar så att de fungerar bra 
ihop och det ger också per automatik en läg-
re stressnivå hos hundarna. När de är inom-
hus i sina burar ska det vara tyst. När vi är 
ute och går så tar varje hundskötare sin flock 
och går ut och då ska hundarna inte dra i 
koppel, de ska lyssna på vad föraren säger. 
Vi har vissa ord som hundarna har lärt sig 
och ska förstå. När vi till exempel kommer 
fram och ska gå över en gata eller väg så ska 
alla hundarna stanna på ett visst ord. Får vi 
hundmöten har vi ett annat ord som ger 
dem en tydlig signal om vad de förväntas 
göra, eller kanske framför allt inte ska göra i 
just den situationen. Man kan kort samman-
fatta det med att vi kräver att hundarna ska 
ha en viss ordförståelse! 
Lunchdags. 
I ett av rummen är en hyllvägg fylld med ett 
50-tal matburkar, alla med olika hundnamn 
på. Buster, Pluto, Ruff och så vidare. 
Innan jag hinner fråga, så fyller Rose i med; 
- Det är bra att hundarna äter ett mål mat 
här om dagen. Det skapar lugn och ro innan 
de ska vila och ger dem också energi att orka 
med eftermiddagens promenad och alla de 
inövade rutinerna de ska komma ihåg. 

Baddags. 
- Var åttonde vecka badas alla hundar och 
vi droppar dem också regelbundet med 
Frontline för att hålla bort fästingar och 
annan ohyra. Vi bokar också in regelbund-
na vaccinationer här på plats. Enkelt och 
bekvämt för ägarna och vi vet då också 
med säkerhet att alla hundarna är vaccine-
rade. Kloklippning ingår också i servicen 
här på RM. 
- Det är fortfarande, efter tjugo år, otroligt 
roligt att gå till jobbet eftersom hundarna 
ger så otroligt mycket, fyller Rose i.  
Men vem är Rose? 
Rose är uppvuxen i Sörmland och närmare 
bestämt i trakterna av Stallarholmen, Åkers 
Styckebruk och Strängnäs. Hundintresset 
kom hemifrån och pappans jakthundar 
och första kontakten med Brukshundklub-
ben kom i 10-årsåldern då hon gick en 
kurs på Strängnäs BK med sin fars beagle. 
Redan då drömde Rose om att få en egen 
fin schäfer. När hon som 16-åring flyttade 
till Stockholm för att arbeta i travtränaren 
Stig H Johanssons stall, så förverkligades 

också drömmen om en egen schäfer.  
Nästa hund, också det en schäfer blev Ro-
ses drömhund och inspirerad av duktiga 
klubbkompisar på Österåkers BK som 
Christer Sörbom och Kicki Lundin vakna-
de också tävlingsintresset och tillsammans 
åkte de landet runt, tävlade och hade kul. 
Utbildningar.                                       - - 
- Mitt stora intresse för djur ledde mig till 
att vilja veta allt om hund! Gick SBK:s in-
struktörsutbildning, instruktörsutbildning 
på Hundskolan i Sollefteå, jakthundsin-
struktör, individanpassad inlärning, etologi, 
aggression hos hund, mentalutbildning, ja 
man kan säga att jag slukade och slukar allt 
som har med hund att göra, berättar Rose.      
- Idag har vi bara schäfer i familjen och en 
av dem utbildar vi till Search and Rescue 
dog. Vi ställer ut våra hundar och tränar 
och tävlar även inom IPO-grenarna och 
semestrarna brukar vara fyllda med hund-
aktiviteter. Jag är också mycket engagerad i 
Svenska Schäferhundklubben, säger Rose.  
Snacka om ett hundliv.  
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Många av oss har hundar som hobby och några, längs vårt avlånga land har  
hundar som sitt yrke i en eller annan form. En som både har det som sitt 
jobb och hobby och verkligen lever ett riktigt hundliv är Rose Hedman i 
Åkersberga som sedan 1996 driver RM Hundcenter och dessutom tillsam-
mans med sin dotter Jeanette och sambo Stefan tränar och tävlar med sina  
schäfrar. Pass På har gjort några besök på det populära hundcentret och fått 
en del av helhetsupplevelsen med hunddagis, kurser, rehabträning för hund 
och intressanta föredragshållare att rapportera om. Läs vidare...   



 

 

En av föredragshållarna denna kväll hos 
RM var Jerker Kihlström från kliniken 
Veterinären i Vallentuna. Jerker har en 
lång erfarenhet från bland annat SLU i 
Uppsala, som distriktsveterinär i Häl-
singland´, Vallentuna Djurklinik, Väsby 
Djursjukhus och innan sin examen arbe-
tade han som narkossköterska på Bagar-
mossens Djursjukhus. Den här kvällen 
hade han kommit till RM för att berätta 
om de senaste rönen inom avmaskning, 
vaccination och fästingsjukdomar och 
medel för att försöka förhindra dessa. 
Jerker inleder sin del av kvällen med att fråga 
hur många som har jakthundar, brukshundar 
eller sällskapshundar. Händer åker upp och 
ned som snabba svar från den stora publiken 
och Jerker passar på att förklara sin fråga. 
- Som veterinär tycker jag att det är viktigt 
att försöka ta reda på så mycket som möjligt 
om hur hunden jag har framför mig lever. Ju 
mer jag vet desto lättare blir det för mig att 
ordinera eller behandla för till exempel de 
ämnen jag valt att tala om ikväll.  
- När vi pratar om avmaskning har det som 
bekant hänt mycket under de senaste åren. 
Tidigare avmaskade vi hundarna regelbundet 
minst en gång om året. Nu gör vi det så få 
gånger som möjligt under hundens hela liv. 
Första avmaskningen sker vid 3 månaders 
ålder den andra tre månader senare. Därefter 
rekommenderar vi att bara avmaska vid be-
hov. Varför behandla något som inte behö-
ver behandlas, frågar Jerker, men förväntar 
sig inga svar eftersom det är ganska själv-
klart.  
- Inte mer än 5% av alla Sveriges hundar har 
mask och de flesta av dessa är jakthundar i 
Norrland. Räkna bort dessa och det är inte 
mer än 1% av våra hundar som har problem 
med mask. 
- Det finns som alltid undantag, fyller han 
snabbt i. Har du en aktiv jakthund som kan-
ske äter sork, eller en hare den har fångat, 
ska du avmaska den regelbundet. Eller om 
du har en hund som äter stora mängder 
hästbajs, ska du också avmaska den regel-
bundet. Hästbajs i sig är inte farligt för hun-
den, men när det har legat på marken ett tag 
så drar det till sig olika typer av mask som 
inte är bra för hunden.  
- Förr i tiden sa man att man skulle vara för-
siktig med att låta hundar äta hästskit om 
man visste att de nyligen avmaskat hästarna 
på granngården. Men idag är de avmask-
ningsmedlen så mycket bättre att de inte hel-
ler utgör någon fara för en hund. 
Symptomen för en hund som har drabbats 
av mask är kräkningar, diarré och avmagring. 
Dvärgbandmask. 
- Idag har vi inga problem med dvärgband-
mask här i Sverige. Men jag gissar att vi 
kommer att ha det om 12-15 år, varnar Jer-
ker. Dvärgbandmasken kommer hit med 
hundar som har varit utomlands och jag re-

kommenderar verkligen alla som har varit 
utomlands med sin hund att avmaska den 
direkt vid hemkomsten igen. Säkrast är ju 
förstås att lämna hunden hemma i Sverige 
om du inte ska ta med den utomlands för 
tävling, utställning eller avel. 
Vaccinationer. 
- Vi vaccinerar våra hundar för att förebyg-
ga sjukdomar som till exempel valpsjuka, 
parvo, hepatit, kennelhosta, rabies, leptos-
piros, borelia och herpes.                           
- I Sverige har vi tre stycken så kallade bas-
vacciner som alla hundar absolut bör vara 
vaccinerade med, berättar Jerker och fort-
sätter direkt. Dessa grundvaccinationer ges 
till alla hundar vid 8 veckor, tolv veckor 
och sedan vid ett års ålder och skyddar 
mot parvo eller hundpest, den smittsamma 
leverinflammationen hepatit och valpsjuka. 
- Om din hund har fått denna mycket vik-
tiga grundvaccinering redan under sitt för-
sta levnadsår räcker det sedan med att på-
fyllnadsvaccinera vartannat eller vart tredje 
år. Men jag skulle vilja rekommendera vart-
annat år eftersom vi så lätt glömmer bort 
annars, manar Jerker vidare.                            
Tilläggsvacciner.                                        
- Som veterinär är det intressant för mig 
att veta hur din hund lever för att kunna 
rekommendera vilka eventuella tilläggsvac-
ciner den bör få! Är ni aktiva på bruks-
hundklubben och tävlar mycket? Går hun-
den på dagis? Åker ni på utställning? Lever 
din hund ett socialt liv bör den absolut 
vaccineras mot kennelhosta. Den får säkert 
inte ens vara på hunddagis om den inte är 
vaccinerad.                                                 
- Det finns idag i Sverige två vacciner mot 
kennelhosta Nobivac Pi som injiceras i 
nacken och Nobivac KC som ges lokalt i 
nosen. Av dessa anses KC vara det vaccin 
som ger bäst skydd, men det har också 
ibland en biverkan som gör att hunden till-
fälligt under en period av kanske upp till 
två veckor tappar luktsinnet. Det är helt 
ofarligt för hunden, men om du till exem-
pel har en tjänstehund som är beroende av 
sin näsa, eller ni kanske ska tävla spår, sök 

eller Nose Work inom den närmsta tiden, 
då skulle jag hellre rekommendera Pi-
vaccinet. Det är bland annat därför jag me-
nar att det är viktigt för mig att veta hur 
just din hund lever i vardagen.                        
Rabies. 
Rabies är en virussjukdom, med dödlig ut-
gång, hos varmblodiga djur som t ex hund, 
räv eller blodsugande fladdermöss. Sjukdo-
men finns ännu ej i Sverige utan är vanli-
gast förekommande i Asien, Afrika, Nord– 
och Sydamerika. Hundar är det vanligaste 
värddjuret för rabiesviruset i dessa områ-
den och i snitt dör ca 50 000 människor 
varje år till följd av rabies. Viruset sprids 
från djur till människa (zoonos) via hund 
bett eller vid kontakt med öppna sår. Spe-
ciellt stora är problemen med rabies i Indi-
en vilket anses bero på det stora antalet 
hemlösa hundar som finns där. Men även i 
Östasien, Kina där antalet sällskapshundar 
formligen har exploderat de senaste åren 
och en uppskattad siffra idag ligger på ca 
40 miljoner (40.000 000). Det finns idag ett 
effektivt vaccin mot rabies som kan ges i 
förebyggande syfte till t ex utsatta yrkes-
grupper. 
- Ska ni utomlands till länder där det före-
kommer rabies, ska din hund givetvis vara 
vaccinerad mot detta, enligt Jordbruksver-
kets regler. Ska ni besöka länder där rabies 
är mera vanligt förekommande, så använd 
ett starkare vaccin, rekommerderar Vallen-
tunaveterinären Jerker. 
Leptospiros och leichmania. 
- Leptospiros är en bakterisjukdom hos 
människor och djur. Smittan sprids från 
gnagare via urinen och förorenat och stilla-
stående varmt vatten. En hund kan t ex 
smittas genom att den dricker förorenat 
vatten ute i en pöl eller ett dike. Sympto-
men hos en hund som har smittats är of-
tast; feber, inre blödningar, lever– och 
njurskador. Speciellt unga hundar är myck-
et känsliga och kan dö av sjukdomen. Det 
finns ett vaccin, men det ger inget fullstän-
digt skydd, men minskar klart sjukdoms-
symptomen. Leptospiros är vanligt före-
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kommande ibland annat länder kring medel-
havsområdet samt Tyskland, Frankrike och 
Spanien. 
Leishmanios. 
Detta är en parasitsjukdom som smittar via 
sandmyggor som finns överallt på för oss 
populära semestermål som Spanien, Italien, 
Frankrike m fl. Sjukdomen är kronisk 
och för en drabbad hund krävs det livslång 
behandling. I en del fall kan utgången vara 
dödlig. Sjukdomen kan invärtes ge leverska-
dor och utvärtes tydliga hudbesvär. En 
människa kan smittas av leishmanios från 
hund via ett öppet sår. 
- För de som reser utomlands med sina hun-
dar är det bästa skyddet mot dessa smittobä-
rande sandflugor s k myggrepellerande pre-
parat och ett myggnät. Men inget av dessa 
ger ett 100%-igt skydd, påpekar Jerker och 
säger åter att det säkraste sättet att skydda 
sin hund är att lämna den hemma i Sverige. 
Han avslutar ämnet med att det kan ta lång 
tid att upptäcka denna parasitsjukdom. 
- Leishmanios kan i vissa fall ha en flera år 
lång inkubationstid vilket bland annat bety-
der att de organisationer som arbetar seriöst 
med att placera om gatuhundar från 
olika europeiska länder måste vara oerhört 
noggranna med veterinärkontroller av de 
hundar som sedan ska placeras om i ett 
nytt land. 
Boreliavaccin.                                          - 
Förra året kom det för första gången ett bo-
reliavaccin. Det är framför allt bra för de 
hundar som har känslig hud och kanske inte 
tål de vanliga fästingmedlen så bra. Vaccinet 
ger upp till 85%-igt skydd och ges en gång 
om året och har inga kända biverkningar. 
Hur vanligt är det att en hund blir smit-
tad med borelia? 
- Det beror väldigt mycket på i vilket områ-
de man bor eller rör sig med sin hund. I till 
exempel Norrtälje bär var fjärde (4:e!) fästing 
på boreliasmitta. Bor man i ett sådant områ-
de och rör sig mycket ute i skog och mark så 
är det ju givetvis en ökad risk och man bör 
som hundägare vara extra noggrann med till 
exempel boreliavaccin eller ett fästingmedel 
som fungerar bra för just din hund. 
Huskurer mot fästingar. 
- Det finns idag inga vetenskapliga rön som 
visar att det finns några huskurer mot fäs-
tingar som verkligen fungerar, poängterar 
Jerker och glider därmed också elegant över 
på sitt sista ämne för kvällen nämligen; 
F-ä-s-t-i-n-g-a-r. 
- Det är nog helt enkelt som så att hundäga-
ren väljer det fästingmedel som ligger när-
mast till hands på apoteket. Numera finns 
det ganska många olika medel att välja bland. 
De mest klassiska är väl Exspot och Frontli-
ne, som bägge droppas direkt på hundarnas 
hud. Sen finns halsband som Scalibor och 
Seresto. Nexgard är etta annat märke och 
Bravecto som ges i tablettform.  

- Har du en hund som har känslig hud, 
skulle jag som veterinär rekommendera 
Bravecto eller Seresto, eller som sagt ett 
Boreliavaccin, avslutar Jerker sin uppskat-
tade föreläsning hos RM denna kväll. 

 
 

Stefan Rosén - Redog 
 
Stefan intar scenen och börjar med att 
tacka Jerker för ett intressant föredrag och 
presenterar sedan sig själv. 
- Jag har hållit på med hundar sedan 1990 
och har bland annat en bakgrund inom 
försvaret vid Muskö där jag också hade 
glädjen att få utbilda flera tjänstehundar till 
Försvarsmakten. 
- Jag har också en bakgrund som idrotts-
man och hade oturen att drabbas av många 
skador under karriären. Men det var kan-
ske också där som mitt intresse för rehab 
började och när jag slog ihop det med mitt 
engagemang för hundar så blev det till slut 
mitt yrke. 
Utbildning. 
Stefan är Legitimerad Djursjukvårdare. Di-
plomerad Hundmassör. Certifierad Fysio-
terapeut smådjur. Innehar Specialistkom-
petens i rehabilitering. Certifierad Fysiote-
rapeut hund. Har arbetat i många år vid  
Strömsholms Djursjukhus och även varit i 
USA sex gånger för att vidareutbilda sig. 
Startade för några år sedan Redog i Väs-
terås och arbetar idag med att utbilda vete-

rinärer som vill lära sig mer inom just det 
här området med hundens och kattens rö-
relseapparater, samt förebyggande åtgärder 
och rehabilitering. 
Olika risker för våra hundar vid olika 
ålder. 
- Ni är ju en stor skara här ikväll och jag 
antar att ni också har alla möjliga typer av 
hundar och i olika åldrar, fortsätter Stefan. 
Därför har jag tänkt mig att jag ska berätta 
lite om de problem som en hund kan drab-
bas av under olika delar av sitt liv. 
• I åldern 4-12 månader kan våra 

unga hundar drabbas av vissa så 
kallade ”tillväxtproblem”. 

• När de blir lite äldre är det ofta ska-
dor i samband med träning och lek, 
vilket alltså kan drabba hunden hela 
livet. 

• Trauman, kan drabba en hund hela 
livet.  

• Från 6-årsåldern och uppåt kan vi 
börja tala om mer åldersrelaterade 
problem för en hund.  

Rottis, schäfer och labbe, eller generellt 
stora hundar. 
- Själv har jag rottweiler, berättar Stefan 
och ursäktar sig nästan direkt med att säga. 
- Jag borde ju veta bättre med mitt yrke. 
Rottisar kan ju tyvärr ha en del problem 
med knäleder, armbågsleder och höfter. 
Även labradorer och schäfrar är raser som 
jag träffar ganska ofta i mitt arbete. Schä-
ferägare kan ibland också vilja kontrollera 
ländryggen på sina hundar med hjälp av 
röntgen. 
- Tjugo procent av alla hundar i Sverige 
kommer någon gång under sitt liv att drab-
bas av artros. Det är ett stort antal hundar 
med tanke på hur många det finns totalt i 
vårt land. 
Besiktning. 
- När besiktigar vi våra hundar rörelseap-
parater, frågar Stefan åhörarna? 
- Vid valpbesiktning och då är hundarna så 
pass unga att man inte kan se eventuella 
problem. Nästa gång de röntgas är som 
bekant oftast ettårsåldern, men gör vi nå-
gon kontroll däremellan? Svaret ger han 
själv. 
- Nej, det gör vi inte och det är tyvärr ofta 
under den tiden mellan 8-10 veckor och 12 
månader som de så kallade tillväxtsjukdo-
marna visar sig. Är det någon här vars 
hund hade någon form av hälta innan den 
fyllde ett år och fick det diagnostiserat som 
”växtvärk”, frågar Stefan och ser för en 
stund lite barsk ut? 
Några ur publiken räcker jakande upp han-
den och Stefan tittar ut över lokalen och 
säger bestämt och en gång för alla.  
- Fel, det är en riktig slaskdiagnos, hundar 
kan inte ha växtvärk! Lennart Sjöström 
chefsveterinär på Strömsholms Djursjuk-

Det är alltid hundägarens och      
ingen annans ansvar att känna     
till vilka regler som gäller för att 
resa från och till Sverige med sin 
hund! - veterinär Annika Kozok 
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hus var med och gjorde en mycket omfattan-
de vetenskaplig studie av så kallade artros-
hundar och det visade sig att alltför många 
av dessa tidigt hade fått diagnosen 
”växtvärk”. Om Lennart får in en hund via 
remiss som har fått just den diagnosen kan 
han ganska bryskt ringa upp remitterande 
veterinär och tala om hur det egentligen lig-
ger till. Då är det inte roligt att vara i andra 
änden av luren, det kan jag lova 

 
Tillväxtsjukdomar. 
Osteochondros (OCD) och andra till-
växtrubbningar förekommer ofta hos växan-
de hundar av medelstora och större raser.  
- En hund som har drabbats av OCD har ej 
skadat brosket utan har ett onormalt tjockt 
benbrosk. När en hund utvecklar sitt skelett 
bildas ett brosklager som följer hunden ge-
nom hela livet. En del hundar utvecklar ett 
extra tjockt brosklager och det här tjocka 
brosket har en förmåga att tyvärr kunna ut-
veckla sprickor och det är först då vi kan 
detektera osteochondros.  
- Att ha ett tjockt brosklager gör inte ont hos 
en hund. Det är först när det bildats en 
spricka som ledvätskan går ned i benet och 
kommer i kontakt med nervcellerna som 
smärta och hälta uppstår hos hunden. 
- Hundar behöver rörelser och motion. Det-
ta i samband med en bra belastning bildar 
ledvätska, så motion är verkligen jätteviktigt 
för alla hundar, manar Stefan.  
- Det går att operera en hund för OCD och 
vad man gör då är att man går in och tar 
bort lösa broskbitar och under operationen 
skapar en blödning som bildar en hård skor-
pa som blir ett nytt stöd för leden. 
Ununited Aneconal Process (UAP). 
UAP är en annan tillväxtsjukdom som kan 
drabba unga hundar och är när något som 
ser ut som en liten krok på toppen av arm-
bågsspetsen ska haka i överarmsbenet, men 
inte gör det på grund av att det är dålig pass-
form på bensegmenten till följd av att hun-

den växer alltför fort. Detta ger till följd att 
hunden inte kan sträcka ut armbågen or-
dentligt och ger med tiden en kraftig 
artros.  
- Min högst personliga uppfattning är att 
detta är en åkomma som oftare drabbar 
kortbenta raser, men även denna åkomma 
går att operera.  
Fragmented Processus Coronideus 
 (FCP). 
Cirka 80% av alla hundar med armbågs-
ledsproblem lider av FCP och det drabbar 
framför allt hundar med för snabbt tillväxt. 
Även om dessa sjukdomar är genetiskt be-
tingade så föds inte valpar föds med OCD 
eller FCP. I stället uppstår en tillväxtrubb-
ning under den fas när valpen växer som 
allra snabbast, alltså vanligen mellan 4-6 
månader. Den genetiska bakgrunden till 
OCD och FCP är därför sannolikt kopplad 
till anlaget för snabbvuxenhet. 
Höftledsdysplasi (HD). 
- Hundar som under sitt första levnadsår 
har haft besvär med hältor till följd av nå-
gon av dessa tillväxtsjukdomar och som 
inte har behandlats av veterinär, utan där 
ägaren kanske bara har tagit det lugnt med 
korta koppelpromenader till besvären har 
försvunnit, för att med största sannolikhet 
komma tillbaks snart igen. Dessa hundar 
har med största sannolikhet drabbats av 
artros redan vid ett års ålder och vilket 
man då kan konstatera vid höft– och arm-
bågsledsröntgen. 
- Hundar som har en medfödd höftleds-
dysplasi brukar sällan ha utvecklat en tidig 
artros. Vi har upptäckt att hundar med 
dysplasi utvecklar kraftigare muskler och 
framför allt runt den leden som är värst 

drabbad. De har också ofta bättre koordi-
nation. Tidigare trodde man att det var 
precis tvärtom. Kroppen har alltså en för-
måga att skydda sig själv, berättar Stefan 
vidare. 
- Med tiden utvecklar även HD-hundarna 
artros, men den kanske visar sig först i 5-6 
års åldern och då kanske framför allt på de 
mer aktiva hundarna, som har tränat och 
tävlat mycket sedan de var unghundar. Det 
är då jag brukar träffa dem för första gång-
en, fortsätter han. 
- Förr i tiden så sa man ofta att när det 
gällde hundar som fått bedömningen C-
höfter, så var det bara att träna och köra på 
som vanligt. Idag, säger Stefan, är jag 
mycket försiktigt med att säga något lik-
nande. Det har erfarenheten lärt mig! 
4-leg check. 
För några år sedan var Stefan med och tog 
fram en Four-leg-check våg, alltså en våg 
med fyra plattor där hunden ställer ett ben 
på varje platta och sedan kan man med 
hjälp av totalvikten se exakt hur mycket 
den belastar vart och ett av sina ben. 
- En hund oavsett storlek lägger ungefär 
60-65% av belastningen på frambenen och 
alltså ca 35-40% på bakbenen. Med hjälp 
av resultaten från bland annat den här spe-
ciella vågen kan vi se hur mycket en viss 
individ kompenserar sig vid en skada ge-
nom att flytta över en del av belastningen 
på de icke skadade benen. Men därmed 
börjar ju också snabbt de friska benen att 
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överbelastas. Då gäller det att snabbt komma 
igång, tillsammans med ägaren, för att ge 
hunden ett träningsprogram så att den ge-
nom sin vardagsmotion kan bygga rehabilite-
ras, bygga upp styrka och muskler och kan-
ske därmed också återgå till träning och täv-
ling. 
- När vi röntgar höfter och arembågar på 
Redog-klinikerna så ingår det också en 4-leg-
check kontroll i priset. Med hjälp av resulta-
ten från dessa idag över 300 kontrollväg-
ningar gör vi tillsammans med en veterinär 
en större studie över just hur många hundar 
som faktiskt kompenserar sig själva genom 
att flytta över belastningen.  
Skador i samband med lek och aktivitet. 
- På våra kliniker är vi idag ett tjugotal an-
ställda och vi får behandla alla i vardagen 
vanliga skador hos hund. Vi får sy ihop bit-
skador, det är ledskador, frakturer, ligament, 
sen– och muskelskador. 
- Bitskador kan ta riktigt illa, även mellan två 
hundar som har känt varandra länge och är 
vänner. Någonting händer och ibland blir 
leken för uppskruvad och så kommer tän-
derna fram. Som ägare eller närvarande kan 
du försöka vara förebyggande genom att 
säga åt hundarna att lugna ned sig, manar 
Stefan samtidigt som han visar en bild på en 
hund med en allvarlig bitskada över en fram-
tass. 
- Unga hundar ska inte leka för mycket eller 
för häftigt med vuxna hundar. Små hundar 
ska inte heller leka med stora hundar, det är 
alltför stor risk för allvarliga skador. 
- Det kan se häftigt ut när hundar leker ihop, 
krockar och tacklar varandra och vi kan 
tycka att det ser tufft ut och hundarna verkar 
ha roligt. Men hundar får muskelskador när 
de krockar med varandra, tro inget annat! 
- Ta en bil och sätt dig i den och kör in i en 
vägg i 40-50 km i timmen… klart som f-n att 
det blir skador, berättar Stefan och fortsätter 
med att berätta om studier av geparder. 
Geparden, världens snabbaste däggdjur. 
- Geparden är världens snabbaste däggdjur 
och när den jagar kan den komma upp i has-
tigheter på över 110 km i timmen. När den 
då attackerar ett bytesdjur blir det ju först 
och främst en oerhört kraftig inpact och se-
dan voltar geparden runt med bytet ett antal 
varv på den ofta stenhårda marken. Vilken 
dj-vla smäll, som man sa i Toyotareklamen 
för några år sedan. 
- Genom studier med termografi-, eller vär-
mekamera har man genom att ta bilder innan 
jakten kunnat jämföra dessa med bilder tag-
na efter gepardens jakt och då ser man att 
man har fått en helt annan bild genom vär-
meutstrålningen från yttre blödningar. Så 
utan tvekan skadar sig de här snabba kattdju-
ren ganska rejält vid jakten. För att återhämt-
ning och läkning ska går fort behöver gepar-
den ny energi vilken den alltså genom fram-
gång i jakten. Den jagar, äter, vilar, återhäm-

tar sig, för att sedan ge sig ut på ny jakt. 
- Det är självklart att även våra hundar ska-
dar sig när de krockar med andra hundar, 
skyddsfiguranter eller slår i hopphinder 
eller stockar i skogen, tänk på det och ta 
hand om dem därefter, manar Stefan. 
Korsbandsskador. 
- Korsbandsskador sker vanligast när hun-
den leker hemma på tomten eller när du 
släpper ut den ur bilen och den får rusa 
direkt ut i skogen och springa runt i full 
fart ouppvärmd. I vardagen alltså och inte 
som man lätt kan tro i samband med täv-
ling och träning! 
- Själva skadan inträffar har ett lite böjt knä 
och går in i en vridning. Vrider hunden till 
vänster skadas höger korsband och givetvis 
vice versa.  
- En korsbandsskada kan även lättare in-
träffa när hunden är trött och svagare efter 
en hård fysisk ansträngning och inte riktigt 
orkar hålla emot. De raser som drabbas 
oftast av korsbandsskador är de så kallade 
molossraserna som t ex rottweiler, boxer, 
amstaff, staffordshire bullterrier.  
Den välvinklade schäfern. 
- Om jag har en hund på rehab efter en 
korsbandsskada vill jag att den böjer och 
sträcker på sitt knä ovanför foten. Då stär-
ker den musklerna runt leden vilket är vik-
tigt. Det är en rörelse som just schäfern 
verkar göra väldigt bra rent naturligt. 
- Rottweiler, boxer, amstaff med flera har 
ett helt annat rörelsemönster, som inte ver-
kar stå emot korsbandsskador lika bra. 
Utställning vs. Bruks. 
- Det finns studier som visar att den så kal-

lade utställningschäfern skulle drabbas av 
diskbråck i högre utsträckning än bruks-
schäfern, berättar Stefan och fortsätter. 
- Om utställningsschäfern belastas med 
hårt arbete som t ex IPO eller andra grenar 
som frestar på mycket, kan den typen av 
schäfer oftare drabbas av diskbråck. Men 
som sagt, det är först om man verkligen 
belastar hunden. 
- Skulle jag själv skaffa mig en schäfer efter 
utställningslinjer så skulle jag också välja en  
gren som passar just den typen av hund. 

Hundens rörelser. 
- Som ni säkert har sett så har ju hundarna 
en extra trampdyna en bit upp på benet. 
De flesta av oss tror nog att hunden inte 
använder den. Men när hunden rör sig 
mycket snabbt vinklar den handleden så 
pass mycket att även den trampdynan an-
vänds och belastas. För att kunna se denna 
rörelse måste man filma hunden i snabb 
rörelse och sedan titta på det filmruta för 
filmruta. 
- En del hundar, kanske framför allt äldre 
eller överviktiga, står med mycket tyngd i 
benen och får därmed mindre stöd och 
belastningen från de snabba rörelserna slår 
lätt igenom. Här måste man arbeta med att 
se till att stärka upp hundens handleder. Är 
hunden också överviktig är det ju givetvis 
viktigt att få ned den till normalvikt. 
Uppvärmning.  
- Var noga med att värma upp hunden in-
för arbete eller ökad belastning. Uppvärm-
ningen skapar ökad cirkulation, puls, and-
ning och syresättning. Även muskelaktivi-
teten går igång. Men precis som för vilken 
idrottsman som helst så ökar risken för 
skador igen när hunden börjar bli trött och 
inte klarar av en alltför stor belastning. När 
ni har tränat färdigt och hunden är trött är 
det också viktigt att den får värma ner.  
- Så det är viktigt att du lär känna din egen 
hund och hur mycket den orkar för att mi-
nimera risken för onödiga skador. 
Underlagens betydelse.  
- Antalet korsbands– och ledskador har 
ökat de senaste åren i takt med att vi tränar 
allt mer inomhus.  

- Men, säger Stefan allvarligt, det är inte 
hundhallen eller själva underlaget det beror 
på. Utan snarare det ständiga bytet mellan 
olika underlag, menar han. 
- Jag kan dra paralleller till fotbollen där jag 
själv varit mycket aktiv och numera som 
tränare. När killarna kommer från utesä-
songens gräs till inomhushallar med konst-
gräs kommer också skadorna med vrick-
ningar och muskelskador. Mycket beroen-
de på att de inte hunnit anpassa sig till det 
nya underlaget. 

Underlaget i sig är sällan något problem, utan snarare byten mellan  
olika underlag som gör att hunden inte hinner med att anpassa sig.  
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- Likadant är det för våra hundar. När de genomför ut-
åtriktade moment med mycket fart och plötsliga stopp 
eller ställanden, är de från appellplanens gräs vana att lik-
som glida in i ståendet eller gripandet av till exempel en 
apportbock. Men när de kommer in på en konstgräsplan 
eller en inomhusmatta kan det lätt i stället bli tvärstopp 
under tassarna och det är däri problemet ligger med en 
ökad skaderisk, nämligen det att hunden inte hunnit ställa 
om sig till ett annat underlag. 
Mjuka underlag. 
- För mjuka underlag, som t ex ridhus, kan ge problem 
med böjsenorna under tårna. Tassen sjunker ned i det 
mjuka underlaget och då minskar stödet för senan. På ett 
hårdare underlag får hunden bättre svikt och muskeln får 
därmed stöd av senan. 
Att cykla med hund. 
- Att cykla med hunden i skritt och trav i måttlig mängd 2-
4 km är aldrig farligt för hunden oavsett underlag. Men 
om man utför daglig cykelmotion på mer än 5-7 km per 
dag har jag sett hundar som drabbats av kraftig ledbrosk-
nedslitning.  
- Jag har sett hundar som har cykeltränat regelbundet på 
asfalt och klarat av det jättebra. Men om de efter några år 
drabbas av en annan skada eller hälta och vi går in med 
artroskopi och undersöker så har vi sett att hunden inte 
har något brosk kvar. Så länge den var vältränad och mus-
kelstark så märktes det inte alls. 
Hundar och idrottsmän. 
- Hur många elitidrottsmän eller fotbollsspelare som har 
drabbats av en korsbandsskada har sedan verkligen kom-
mit tillbaks i gammal god form igen, frågar Stefan? Svaret 
ger han själv. Inte många. När man ser eller hör att de 
drabbats av en så allvarlig skada, vet jag att karriären oftast 
är över.   
- Våra hundar däremot har en bättre prognos än männi-
skan på att komma tillbaks i tävlingsform igen efter en 
korsbandsskada. 
- När jag var på Stockholmsmässan i Älvsjö 2011 frågade 
jag 300 hundägare om deras hund hade haft problem i rö-
relseapparaten. Svaret blev att var sjätte hund någon gång 
hade haft problem. Det är fler än vad som drabbas av 
artros och den vanligaste skadan är just en korsbandsska-
da.  
Goda råd är inte alltid dyra. 
- Det viktigaste du kan göra för att förebygga skador på 
din hund är att värma upp den ordentligt inför en aktivi-
tet. En rask promenad räcker inte som uppvärmning, sva-
rar Stefan på en fråga om hur mycket som krävs för att 
hunden ska vara uppvärmd. 
- Det är också viktigt att värma ur hunden och låta den 
sakta men säkert promenera av sig aktiviteten och därmed 
ger du den också möjligheten till en snabbare återhämt-
ning. 
Hästvärlden. 
Ryttare är nog i allmänhet bättre utbildade än hundägare 
på att både värma upp och ner sina hästar inför träning 
och tävling. Efter ett avslutat ridpass skrittar de eller går 
med sina hästar en lång stund för att sakta men säkert låta 
den komma ned i varv igen. 
Åldersrelaterade problem. 
- Det är svårt att veta när en hund blir gammal och drab-
bas av det vi brukar kalla för åldersrelaterade problem, be-
rättar Stefan. 
- Ett tidigt tecken brukar vara att hunden är stel efter vila. 
Ett annat kan vara ett förändrat beteende mot barn eller 
ett avståndstagande gentemot andra hundar. Har de ont i 

ryggen kan de ofta uppvisa mer aggressioner än tidigare. 
- Ett råd är att tidigt börja klämma och känna på din hund och kanske även 
att lära sig att stretcha den i vardagen. Då upptäcker du lätt om din hund 
har eller börjar få ont någonstans och du kan med hjälp av veterinär, hund-
massör eller –fysioterapeut snabbt ge den lämplig behandling innan skadan 
förvärras.  
- Ta till vana att då och då kolla din jycke genom att böja och sträcka på den 
och jämför benen och musklerna och att de är lika parvis mellan benen, då 
har den korrekta rörelser. 
- Men var försiktig när du känner igen din eller någon annans hund. Har 
den rejält ont kan den svara med ett bett och då går det snabbt och gör ga-
ranterat ont.  
Hälsotillskott. 
- För äldre hundar rekommenderar jag gärna ett hälsokosttillskott med 
grönläppad mussla. Det är ett tillskott som jag var med om att introducera 
här i Sverige för några år sedan. Preparatet har en mycket god antiinflamma-
torisk effekt på hundens leder. 
Seniorhälsokontroll. 
- Du kan också göra en så kallad seniorhälsokontroll med din hund hos en 
veterinär. Idag finns det många som erbjuder detta för runt en tusenlapp 
och det är ett utmärkt sätt att få en bra hälsokontroll och status på din bäste 
vän. Man tar bland annat blod– och urinprov för att kontrollera olika vär-
den på lever och njurar. Andra kontroller som görs är av hundens tänder, 
hörsel och rörelsefunktion i leder. Väl investerade pengar, avslutar Stefan 
ett långt, men hela tiden mycket intressant föredrag och det råder ingen tve-
kan om att den här killen vet vad han talar om. It´s all in the hands man. 
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- En äldre hund som Duxa bör helst få 
sin motion utspridd över dagen. Hellre 
fyra korta 20-minuterspromenader, än en 
eller två längre promenader. En hund i 
hennes storlek och ålder hinner inte med 
att återhämta sig ordentligt om de tving-
as gå för långa sträckor i ett kanske för 
dem, för högt tempo. Hundarna är bus-
siga och försöker som alltid att ställa upp 
genom hänga med, men i själva verket 
mår de kanske inte så bra av det. Jag har 
alltid jobbat enligt med mottot ”En frisk 
hund genom hela livet”, berättar Therése 
Pisoni Sjöholm för mig under tiden hon 
intensivt behandlar min nu snart 12-åriga 
schäfertik Duxa med laser och vibra-
tionsmatta för att få bukt med hennes 
stelhet, ömma muskler och hälta. 

I samband med mitt besök på RM:s Hund-
center passade jag på att boka in en tid för 
mina två schäfrar Ulva och Duxa hos Hund-
massören och hundfysioterapeuten Therése, 
som sedan i julas driver en egen verksamhet 
i en del av RM:s lokaler.  
Ett hundliv. 
- Ja, jag är uppväxt med hundar. I familjen 
hade vi bland annat boxer, collie, rottweiler, 
husky och grand danois. Men att jag skulle 
arbeta med hund var aldrig aktuellt. Min 
pappa tyckte inte att det var ett riktigt jobb, 
utan ville helst att jag skulle plugga vidare på 
universitetet och kanske bli läkare, precis 
som han, berättar Therése för mig medan 
hon gör en första undersökning av mina två 
kompisar. Duxa grinar illa och ger Therése 
dräparblicken när hon palperar nacken. 
- Hmm, noterar Tessan för sig själv och 
fortsätter att samtidigt berätta för mig. 
- Jag började i alla fall att arbeta med trav-
hästar som tränare och skötare. En av häst-
ägarna som var kiropraktor inspirerade mig 
att börja massera hästarnas ömma muskler 
och det var väl där mitt intresse för att arbe-
ta egentligen startade. 
- Ungefär samtidigt hade jag en vorsteh som 
jag var alltför ofta hos olika veterinärer med 
på grund av att den hade en ständigt åter-
kommande hälta. Min far sa bland annat att 
”den här hunden kommer senare i livet att få 
besvär med konstant smärta på grund av fel-
belastningen som kommer av hältan”. 
- Den här vorstehn var en mycket aktiv 
hund och det är klart att det slet på kroppen. 
Jag kontaktade därför en hundmassör för att 
ge henne så mycket förebyggande hjälp jag 
bara kunde. Men det fungerade inte alls ef-
tersom min hund inte släppte någon nära 
som skulle hålla på och pilla på henne.  
- Jag bestämde mig där och då för att jag 
skulle lära mig själv att ta hand om min hund 

och så blev det att jag anmälde mig till en 
utbildning som hundmassör hos Axelssons 
2010. 
- Under några intensiva månader av utbild-
ningen ägnade jag hela mitt vakna liv åt att 
massera hundar. I samband med utbild-
ningen till att bli Diplomerad Hundmassör 
hos Axelsson som är i fyra steg ska man 
också massera minst 80 olika hundar och 
ha dessa dokumenterade, men jag är säker 
på att jag klarade av minst 300, skrattar 
hon. 
- Mötte jag folk på gatan med en hund 
kunde jag stanna dem och fråga om jag 
fick massera deras hund. En rolig historia i 
sammanhanget är att det var precis så som 
jag mötte min bästa kompis. Jag mötte 
henne och hennes kille när de var ute och 

gick med sin amstaff och eftersom jag då 
aldrig hade masserat en staffe så frågade 
jag helt enkelt om jag fick låna deras hund 
och sedan den dagen är vi bästa vänner. 
Intensivutbildning. 
- Under den här utbildningen får man 
verkligen lära sig allt om hur hundens 
muskler är uppbyggda och fungerar. Var-
för får man ont i en muskel, vad är bak-
grunden till muskelproblematik? Hur löser 
man upp stela och ömma muskler med 
massage? 
- När utbildningen hos Axelssons var klar 
och jag fick mitt diplom började jag verkli-
gen att massera massor av hundar och ju 
fler hundar jag masserade desto mer insåg 
jag att jag egentligen visste och kunde 
ganska lite. Det fanns och finns fortfaran-
de hur mycket som helst att lära sig om 
detta ämne.  
- En sak som jag tycker är viktig, fortsätter 
Therése, är hur man hanterar hundarna 
som kommer till dig som patient. Efter-
som de tillsammans med sin husse eller 
matte kommit till mig så har hunden med 
största sannolikhet redan besvär eller rent 
ut sagt ont och då är det ju extra viktigt att 
du som hundmassör eller fysioterapeut 
verkligen kan få den att slappna av och 
känna sig trygg under hela behandlingen.   
Redog here I come. 
- Att jag senare valde att vidareutbilda mig 
även till Certifierad Hundfysioterapeut be-
rodde också på en av mina egna hundar 
som behövde hjälp. 
- Jag hade en ridgeback som det mesta ty-
värr var fel på. Hon hade en mycket dålig 
ryggrad sned och med sammanväxningar 
och efter att ha varit hos veterinär Lennart 
Sjöholm på Strömsholm och min hund fått 
sin dom, så bestämde jag mig på hemvägen 
i bilen för att göra allt jag kunde för att 

hjälpa mig egen hund till ett bra liv.  
- Jag kontaktade Redog och sa att det inte 
spelade någon roll att deras utbildning re-
dan hade börjat. Jag skulle bara ha en plats 
och jag lovade att läsa ikapp de andra på 
bara några veckor. 
- Det var ju givetvis en stor fördel för mig 
att jag redan hade gått en längre utbild-
ningen om just hur kroppens muskler är 
uppbyggda och fungerar eftersom det är 
en intensivinledning på utbildningen hos 
Redog. 
- Om du läser till hundfysioterapeut måste 
du lära sig mycket om tillväxtproblematik, 
olika problem, sjukdomar, olyckor, trau-
man, skador och ledskador på hela hun-
dens rörelseapparat. Hur behandlar man 
dessa och förhoppningsvis åter kan ge 
hunden ett bra liv? Utbildningen hos Re-
dog tar ungefär ett år och jag lovar dig att 
man får lära sig massor. 
- Under utbildningen hos Redog kom jag 
givetvis i kontakt med företagets grundare 
Stefan Rosén som utan tvekan har blivit 
min stora mentor och guru inom allt som 
har med friskvård för hund att göra. 
Samarbete med veterinärer. 
Efter utbildningen har Therése bland an-
nat arbetat på ett djursjukhus i Sundbyberg 
och det nära samarbetet med klinikens ve-
terinärer beskriver hon som fantastiskt in-
tressant och utvecklande. Idag arbetar Tes-
san mest på sin egen mottagning hos RM i 
Åkersberga, men ställer gärna upp när de 
ringer från kliniken i Sundbyberg och ber 
henne om hjälp med en speciell hundpati-
ent. 
Mottagningen i Åkersberga är välutrustad 
med water walker, vibrationsmatta, laser 
och icke minst Therése själv och för att 
återvända till början på den här historien 
och varför jag själv kom i kontakt med 
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- En frisk hund genom hela livet. 
Första mötet, Therése känner igenom Ulva. 



 

 

Tessan med mina trogna vapendragare Ulva 
och Duxa. 
Akutbesök. 
Efter en längre skogspromenad med Ulva 
där hon fick springa mellan husse och matte 
som delat på sig i skogen, var hon rejält halt 
efter att ha legat och vilat någon timma efter 
hemkomsten. Sån tur att jag då skulle till 
RM:s Hundcenter någon dag senare, så jag 
kunde passa på att boka en tid för en snabb 
undersökning av Ulva innan föredragen med 
bland andra Stefan Rosén skulle börja.  
Efter att ha känt igenom hela Ulva kunde 
Therése konstatera att det rörde sig om nå-
gon form av trauma som Ulva utsatts för 
under sitt våldsamma forcerande genom 
skogen. Men att Ulva också med största san-
nolikhet efter ett nu 5-årigt, minst sagt, rör-
ligt och aktivt liv var lite blåslagen, stel och 
öm i vissa muskler och framför allt i musku-
laturen bakom vänster framben. Alltså boka-
de vi in en snar behandlingstid för Vargen. 
Two for the price of one. 
Men innan vi hann dit blev även Duxa rejält 
halt och jag kontaktade Tessan för att höra 
om hon kunde ta sig an även den gamla da-
men vid samma tillfälle. 
Duxa är som sagt ingen junior längre och jag 
har en tid tyckt att hon varit lite stel och haft 
svårt att hoppa in och vända sig om i buren 
bak i bilen. Men när hon dessutom blev re-
jält halt var det ju som sagt inget att tveka 
om längre. 
Gammelhundsproblematik. 
Medan Tessan undersökte Duxa och snabbt 
hittade hennes mest akuta problem berättade 
hon för mig lite mer om det som hon gärna 
kallar ”gammelhundsproblematik”. 
- Äldre hundar och kanske framför allt av de 
större aktiva raserna drar med åren på sig en 
hel del spänningar i kroppen. De parerar till 
en början dessa spänningar men långsamt 
stelnar de till allt mer och musklerna börjar 
slagga igen.  
- Men med åldern kommer också mycket 

vishet hos hundarna och de är duktiga på 
att mörka eventuella skador eller svagheter 
eftersom de lärt sig att de kan missa en 
massa roliga saker och kanske också belö-
ningar om de inte får vara med. Till slut 
kanske de kliver ned i en grop eller ett 
dike, missar att hoppa in i bilen och då 
drabbas de mycket lätt av en mer akut ska-
da till följd av de spänningar de har gått 
runt med som en följd av att deras muskler 
helt enkelt inte längre hinner med eller or-
kar parera det plötsligt inträffade traumat. 
Dräparblicken. 
Innan Therése började med att känna ige-
nom Duxa berättade jag att en veterinär 
nyligen känt igenom henne och när han 
palperade nacken så tog Duxa till 
”dräparblicken” som utan tvekan talade 
sitt tydliga språk ”gör aldrig om det där”.  
Mycket riktigt kom den där igen 
”dräparblicken” när Tessan testade rörlig-
heten i Duxas nacke och hennes blixtsnab-
ba kommentar var; - Ooops, där kände jag 
verkligen den blicken. 
- Duxa har en låsning i nacken som gör att 
hon går och hukar lite och hon har antagli-
gen något som vi skulle kunna likna vid 
kronisk huvudvärk. Vi ska hjälpa henne att 
lösa upp mycket av spänningarna och lås-
ningarna hon har med hjälp av laser. Men 
med en äldre hund som Duxa måste man 
gå varligt fram även i rehabarbetet. 
- Med en ung hund som Ulva kan man 
köra på rätt intensivt med rehab och be-
handling, men med en senior hund måste 
man ha lite fingertoppskänsla och verkli-
gen känna av vad deras kropp orkar med 
att ta emot och ta till sig.  
Vibrationsmatta. 
Under laserbehandlingarna fick hundarna 
samtidigt ligga på den så kallade vibrations-
mattan och koppla av. 
Vibben vibrerar upp och ned med fem stö-
tar i sekunden, men aldrig i sidled, vilket 
gör att hundens muskler uppfattar detta 

som arbete och belastning, dock utan be-
lastning och därmed startar och ökar bland 
annat blodcirkulationen vilket hjälper till 
att ta bort slaggprodukter.   
Vad kan man hjälpa en äldre hund 
med? 
Efter fyra behandlingar var det dags att 
friskskriva Ulva. 
- Nu är hon helt symptomfri, berättade 
Tessan. Om några dagar kommer hon sä-
kert att ha några mindre, vad jag brukar 
kalla ”schäferspänningar” längs ryggraden, 
men alla hundar, precis som vi själva, är 
lite ömma någonstans i kroppen. Det hör 
liksom vardagen till under ett aktivt liv. 
- När det gäller gamla fina Duxa har hon 
verkligen svarat bra på behandlingarna och 
är idag mycket bättre, rörligare och smärt-
fri mot vad hon var när du först kom hit 
med henne för 3-4 veckor sedan, berättade 
Tessan.   
- Men jag skulle rekommendera att vi hittar 
en återkommande behandlingsplan för 
henne. Med jämna mellanrum kommer 
hon att stelna till och musklerna att slagga 
igen. Om det är en gång i månaden eller 
var sjätte vecka får vi tillsammans försöka  
komma fram till, avslutade Therése vårt 
fjärde besök. 
Återbesök hos veterinär Claes A. 
Just nu i skrivande stund, två dagar efter 
senaste besöket hos Therése, har jag bokat 
in en extrakontroll för Duxa hos vår hus-
veterinär här på Lidingö Claes Abraham-
son. Då ska han få kolla igenom bland an-
nat hennes urinprov och samtidigt göra en 
allmän undersökning av min åldrande 
kompis Duxa. Hon må ha blivit gammal 
och hastigt närma sig tolv år, men som 
min bäste kompis ska hon givetvis ha den 
bästa möjliga ålderdom som det går att ge 
henne. Det är hon värd efter all glädje som 
skänkt och fortsätter att skänka varje dag. 
Det är det minsta jag som husse, hundäga-
re och vän är skyldig henne!     
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Att Denise har ett stort hjärta för hundar är 
det ingen tvekan om. Det förstår jag redan 
när jag talar med henne i telefon och bokar 
in mig på kursen som ska gå fyra torsdags-
kvällar i mars-april ute i hennes egna lokaler, 
Denise Hundkonsult, i Vallentuna.  
Än mer uppenbar blir hennes kärlek till hun-
dar när hon inleder kursen med att berätta 
om sig själv och sina hundar. 
- Jag utbildade mig till instruktör hos Hun-
dens Hus och har bland annat hållit en del 
valp– och klickerkurser. Jag är också engage-
rad i ”Hundar utan hem”, som arbetar ideellt 
med att finna nya hem till hundar i Sverige 
som behöver omplaceras, men även med 
irländska gatuhundar som vi placerar ut hos 
engagerade människor här i landet.    
- Mina egna hundar kommer från Irland och 
den första jag skaffade är en hund som levde 
ett, vad jag förstår, ganska tufft liv på gatan. 
Mr Nosework Ron Gaunt. 
- På något vis hänger ju allt ihop och Nose-
work, eller som det heter i Usa ”K9 Nose-
work”, startades av en polisman som heter 
Ron Gaunt. Han hade sett många omhän-
dertagna hundar som satt i hundstall och var 
otroligt understimulerade och också var 

svårhanterliga för de som skulle ta hand 
om dem. Att de var understimulerade var 
säkert också ett av grundproblemen till att 
många av dessa hundar inte kunde vara 
kvar hos sina tidigare ägare utan hamnat på 
hundstall och hade en högst osäker framtid 
framför sig. 
Ron Gaunt började med  enkla sökövning-
ar för dessa hundar och såg snabbt hur 
mycket bättre de mådde mentalt när de 
fick någon form av stimulans och påföljan-
de belöning. Hundarna blev därmed också 
mer kontaktbara och lätthanterliga för per-
sonal och doggywalkers.  
Ur detta arbete med hundstallshundarna 
började Ron att utveckla det som alltså 
kom att bli starten till en ny hundsportgren 
som fick namnet K9 Nosework och starta-
de runt 2008.  
 Framtidsdröm. 
- I framtiden hoppas jag kunna få vara 
med och införa denna bra och roliga akti-
vitet på t ex olika hundstall här i Sverige. 
Det är verkligen en jättebra aktivering och 
enkel att göra även inomhus och på be-
gränsade ytor, berättar Denise vidare innan 
hon fortsätter att berätta mer om sporten.   

Tävla i Nose Work. 
- I Nose Work får hunden använda sitt väl-
utvecklade luktsinne och tränings– och 
tävlingsmässigt går det ut på att hund och 
förare söker specifika dofter, i Sverige har 
man valt hydrolat av eukalyptus, lagerblad 
och lavendel, i olika miljöer. 
- Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose 
Work, NW 1, NW 2 och NW 3. En ny 
doft tillkommer i varje klass. Hunden prö-
vas i fyra olika moment i varje klass och 
bedömningen genomförs på tid. 
• Behållarsök 
• Inomhussök 
• Utomhussök 
• Fordonssök 
 
Varje moment är värt 25 poäng och den 
totala maxsumman är alltså 4X25=100p. 
Om två ekipage har samma slutpoäng så 
avgör tiden.  
En fråga dyker upp om de hundarna som 
går senare en tävlingsdag följer de tidigare 
hundarnas sökvägar? 
- Nej, svarar Denise. För det första så ser 
de inte de andra tävlande och varken hun-

- Nosework kommer snabbt att bli en jättepopulär hundsport, berättade Tullverkets hund-
samordnare och gamle Pass På bekantingen Adam Hübinette för mig för något år sedan. 
Han hade då precis varit iväg och dömt sin första Noseworktävling och på plats sett hur 
roligt både hundar och förare hade med sin nya hobby. Adam har arbetat professionellt 
med Specialsökhundar i många år hos Tullverket så han vet vad som krävs att både hund 
och förare för att bli ett duktigt sökekipage. Pass På har alltid varit intresserade av hun-
dens nosarbete och sökte därför upp Denise Hundkonsult i Vallentuna för att själva gå en 
grundkurs i Nosework. Denise Persson håller inte bara kurser utan är också själv tävlande 
i grenen och aktiv som styrelsemedlem inom föreningen Svenska Nose Work Klubben.   
Nu, våren 2015, när Nose Work har blivit en avtalsansluten verksamhetsklubb till Svenska 
Kennel Klubben är ju som alltid Pass På:s timing perfekt... Intresserad? Läs vidare..!   

Text och foto: Christoffer  & Anna Frances 
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dar eller förare får några retningar eller min-
nesbilder som styr dem. Dessutom är det så 
mycket dofter av tidigare hundar och förare 
som finns i sökområdet att den hunden som 
är inne för att arbeta måste koncentrera sig 
på sin arbetsuppgift och doft. Allt annat kan 
och måste sorteras bort om de ska komma 
till träff och resultat. 
Lågstadiet NW Klass-1. 
I denna klass går det så kallade Behållarsöket 
bland papperskartonger eller boxar och det 
kan vara mellan 12 till 20 stycken. I For-
donssöket finns doften gömd bland upp till 
3 personbilar.  
Mellanstadiet och Högstadiet NW Klass-
2 och 3. 
Här kan doften i Behållarsöket vara gömd i 
till exempel sugrör eller ballonger. I For-
donssöket kan det variera mellan lastbil, hus-
vagn, personbil och fyrhjuling och det kan 
vara upp till 4 fordon i ”tvåan” och upp till 5 
fordon i ”trean”.  
Söktiderna i de olika klasserna bestäms i 
dagsläget av arrangören och kan variera nå-
got, men ansvariga inom SNWK berättar för 
Pass På att maxtider för sökuppgifterna an-
tagligen snart kommer att skrivas in i regel-
verket. 
I Klass 2 och 3 finns det även störningsdof-
ter i sökmomenten som till exempel mat ut-
placerade. 
Tolv månader. 
Hunden ska vara minst 12 månader gammal 
för att få tävla och för att få tävla krävs dess-
utom att hunden har ett godkänt så kallat 
Doftprov. Alltså att hunden vid ett tidigare 
test har visat att den klarar av att identifiera 
och finna doften som gäller för respektive 
klass. Om hunden klarar Doftprovet får den 
ett intyg på detta som gäller livet ut. 
När hundarna både vid Doftprov och täv-
ling ska markera att de har funnit en doft 
och var den är placerad ska detta visas med 
en tydligt markering som talar om för föra-
ren att hunden är klar med sitt jobb och där-
med kan föraren tala om för domaren att 
markering har skett.  
I Klass-1 ska hunden komma ända fram till 
doftkällan för att det ska räknas som en tyd-
lig markering! 
I de högre klasserna kan doftkällan vara dold 
och därför krävs det ej att hunden är nära, 
utan bara att markering är tydlig för både 
förare och domare. 
Hund som krafsar på doftkällan får poäng-
avdrag. Hund som rastar sig i sökområdet 
diskvalificeras.  
Doft-hydrolat. 
Vid både träning och tävling används endast 
en (1) droppe av den doft-hydrolat som gäll-
er för klassen. Under tävling förstärker man 
med jämna mellanrum doften/källan efter-
som tävlingsdagen ofta är lång och dofthyd-
rolatet är flyktigt. Det ska ju vara rättvisa 
förhållanden för alla tävlande. 

Träningsdag 1. 
Nu när vi har fått lite bakgrund till hur 
Nose Work startade och hur det fungerar 
tävlingsmässigt så är det äntligen dags för 
vårt första egna träningspass och introduk-
tion till denna nya spännande hundsport 
och aktivitet. 
Brokig skara hundar och förare. 
Vi är sex stycken som går Nose Workkur-
sen hos Denise Hundkonsult och det är 
minst sagt en brokig skara hundar och dito 
förare. 
En tolvårig pumi som avslutad sin agility-
karriär men fortfarande är arbetssugen.  
En tioårig malinois som provat det mesta 
inom bruks och nu söker nya utmaningar 
liksom sin matte. 
En ung aussie och en dito weimaraner som 
är sin mattes högst aktiva jakthund. 
En blandis, som inte bara tränar Nose 
Work och sökuppgifter utan även att kun-
na träna koncentrerat i grupp med andra 
hundar. 
Min egen Ulva är, som säkert är bekant för 
läsekretsen, en schäfertik nyligen fyllda 5 år 
och full av energi. En duktig nosarbetare i 
spåret där hon bland annat gjort utmärkta 
92/100 poäng i ett så kallat FH-2 spår, 
men nu ska vi testa på nya aktiviteter. 
Denise kartongförråd. 
Få personer kan ha så många tomkartong-
er hemma som Denise, som har fyllt hyll-
meter efter hyllmeter med pizzakartonger 
och andra papplådor i sin träningslokal i 
Vallentunatrakten. Alla dessa behövs efter-
som hon placerar ut minst ett tjugotal kar-
tonger på golvet för vår första sökövning 
under kursen. 
I en av kartongerna kommer Denise att 
gömma en go´bit som belöning för hun-
den när den väljer rätt gömma. 
- När vi nu börjar vill vi gärna att hunden 
får en snabb träff och hundarna går gärna i 
det här läget på en minnesbild av vilken 
kartong jag senast höll på med, förklarar 
Denise. Även om hunden går på en min-
nesbild så vill jag gärna att den här kar-
tongen ligger ganska långt bak så att hun-
den tidigt får lära sig att metodiskt leta och 
söka sig fram till doftkällan. För att hjälpa 
till att skapa en bra minnesbild hos hunden 
kommer jag att försöka skapa lite mystik 
vid just belöningslådan. 
Hjälp blir lätt stjälp. 
- Om din hund stannar upp i sökarbetet 
och vänder sig om till dig och ”frågar” om 

hjälp, så titta bort och ge den ingen hjälp. 
Efter en liten stund kommer då din hund 
att självmant återuppta sökarbetet. 
- Om det inträffar, att din hund har pro-
blem att lösa uppgiften, gör vi bara om det 
hela med en ny men mycket enklare sök-
uppgift, så att din hund får fullträff och 
därmed kommer till snabb belöning, ma-
nar Denise. 
Seek and thou shall find… 
Under den här första kurskvällen får våra 
hundar göra en hel del behållar-/
kartongsök och är allt lite yra i mössan och 
trötta när det är dags att åka hem efter de 
två kurstimmarna. 
Träningsdag 2. 
Redan den andra träningsdagen var det 
dags att börja träna in doft nummer 1, eu-
kalyptus. Men innan vi med Denise hjälp 
började de allra första inlärningsstegen av 
doft, var det dags att sätta igång våra hun-
dar med lite påminnande upprepningsöv-
ningar från den första kvällens behållarsök. 
För vår del innebar det att Denise ville för-
säkra sig om Ulva ska lära sig att slå på 
nosarbetet direkt när hon får en uppgift 
och därför skulle vi repetera med tidiga 
gömmor bland behållarna. 
Samma typ av träning har vi ofta prövat i 
både lydnadsmomentet 
”vittringsapportering” och i spårarbetet. 
I vittringen kan Ulva lätt rusa in i momen-
tet och bara plocka upp en pinne, vilken 
som helst, och tro att det leder till en nöjd 
och glad husse och belöning. Men om hon 
inte är koncentrerad och har startat nos 
och analysarbete blir det ju bara att plocka 
på måfå, vilket sällan eller nästan aldrig le-
der till belöning. Här kan jag strö lite godis 
bland vittringsapporterna för att starta upp 
nosen att finna gobitarna och när de är slut 
plockar hon ganska enkelt den vittrade el-
ler doftande apporten.  
I spåret är det ju nödvändigt att hunden 
startar näsan direkt vid spårflaggan eller i 
uppletandet av ett spår i en så kallad upp-
tagsruta. Det är ju just där som de samlar 
in den doftinformation de behöver för att 
kunna utarbeta spåret och därmed också 
kunna diskriminera andra ovidkommande 
dofter. 
Men listiga och kanske erfarna spårhundar 
har lärt sig att ”om jag väl är på spåret” 
brukar det vara lugnt ett tag innan det 
kommer apporter och vinklar. Därför kan 
jag ibland passa på att lägga en apport eller 
en vinkel redan efter några meter för att 
hålla min hund vaken och alert på att vad 
som helst kan hända när som helst, så var 
koncentrerad och ha nosen påslagen hela 
tiden! 
Back to Nose Work prt 2. 
Denise börjar med att berätta att de hydro-
lat man valt att arbeta med i Sverige är bi-
produkter som utvinns när man ångdestil-
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Denise kan verkligen skapa mystik vid behållarna! Tidig träff i början av träningen är viktigt.  

Change of behaviour = det ögonblick hunden gör en upptäckt och växlar mellan 
grov– och finsök, vilket tydligt kan avläsas på kroppsspråket och signaler. 

Belöningsplaceringen precis vid doftkällan är viktig. Hmm, här är något! 

Tydligt märkta behållare gör det lättare för  
hundarna, eller..? 
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lerar t ex eukalyptus och då får destillerat 
vatten med rester av den eteriska oljan som 
då också har behållit den ursprungliga väx-
tens egenskaper och den för sammanhanget 
i Nose Work viktiga doften. 
- Förvara hydrolatet i kylen och hantera det 
helst med engångshandskar när du ska 
preparera sökövningar, manar Denise. 
- Använd gärna rengjorda glasburkar med 
hål i locken när du sedan lägger ut en doft-
källa med en droppe hydrolat på en Tops-
topp, som du hanterar med pincett för att 
inte få doft på händerna.  
- Glasburken gör att inte platsen där du läg-
ger ut doftkällan inte riskerar att bli kontami-
nerad, vilket skulle försvåra vidare sököv-
ningar i samma lokal. 
- Kom ihåg att diska burkarna noggrant i 
varmt vatten utan diskmedel och absolut 
inte i maskin och ta bort eventuell plast un-
der locken, annars riskerar du att få för hun-
den störande dofter.  
- När vi sen börjar träna in doften så place-
rar vi ut burken bland kartongerna, precis 
som tidigare och förstärker detta med att 
lägga en godbit ovanpå locket. Långsamt 
kommer då hunden att börja förknippa dof-
ten av godbit och eukalyptushydrolatet. När 
hunden markerar att den hittat köttbulle/
hydrolat och är mitt över burken med nosen 
så beröm och förstärk snabbt belöningen 
med en godbit ur din hand precis ovanför 
burken. 
- Här är det extra viktigt med belöningspla-
ceringen och att den verkligen kommer 
ovanför burken så att inte hunden när den 
lär sig känna igen en doft då snabbt vänder 
sig mot dig som förare eftersom den vet att 
godiset kommer ifrån din ficka, fortsätter 
Denise att berätta medan vi ivrigt antecknar 
och lika ivrigt väntar på att få komma igång 
med de praktiska övningarna. 
Ulva söker eukalyptus. 
De första söken vi gör är upplagda precis 
som dag 1, men med den skillnaden att det 
nu ligger en glasburk delvis dold bland be-
hållarna och ovanpå burken ligger en go-
gobit. Hundarna går här fortfarande på go-
bitsdoften, men börjar snabbt lägga ihop go-
bit+doft och för varje lyckad upptäckt för-
stärker vi som sagt belöningen med att hålla 
fram en extra go-bit precis ovanför hydrolat-
burken. B-e-l-ö-n-i-n-g-s-p-l-a-c-e-r-i-n-g! 
För att undvika kontaminering av behållarna 
är den som Denise använder till gömman 
också noggrant uppmärkt. 
Vid de två första söken var Ulva lugn och 
samlad, men redan till det tredje varvade hon 
upp i förväntan över att få komma igång 
med att söka-finna-belönas! Snart nog insåg 
hon att det bästa och snabbaste sättet att hit-
ta rätt var att arbeta lugnt och koncentrerat 
och hon växlade därför snabbt ned igen. 
Minnesbilder. 
Våra hundar använder sig gärna av minnes-

bilder och går därför ofta tillbaks till det 
ställe eller behållare där de senast fick bin-
go och utdelning. De kan även lätt gå till 
den behållare eller det föremål som de sett 
en träningskamrat eller figurant vidröra 
senast. 
När vi hade kört ett antal sökuppgifter i 
golvhöjd flyttade Denise upp några av be-
hållarna på stolar för att vi redan tidigt 
skulle lära in hos våra hundar att börja 
söka även på höjden. Tävlingsmässigt är 
den generella riktlinjen för maxhöjd på  
doftkällan upp till 1,20 meter. 
Hemläxa. 
Vi hade stränga order om att träna hemma 
mellan kurstillfällena och det var ju inte det 
lättaste att hitta tid och plats till. Men till 
slut hade jag en kartongsamling, en hund, 
en glasburk, lite godis och en tom kontors-
yta och kunde sätta igång.  
Det var ingen tvekan om att Ulva hittade 
burken varje gång hon fick en sökuppgift. 
Men om hon gick på eukalyptusdoft, god-
bit eller om hon helt enkelt bara sökte på 
min doft på burken, kunde jag inte avgöra? 
Tvivel såddes och jag var tvungen att fråga 
Denise redan samma kväll.  
- Det är klart att hundarna kan söka efter 
just människovittringen som om vi inte är 
noggranna är koncentrerade på just doft-
källan eller glasburken. Därför är det vik-
tigt att när ni lägger upp en sökbana också 
är noggranna med att ta på och vidröra så 
mycket som möjligt i lokalen så att det 
finns människodoft överallt. 
Träningsdag 3. 
Den här skärtorsdagskvällen ska vi träna 
vidare på eukalyptusdoften och att söka i 
ett mindre utrymme samt att redan från 
start rikta in hunden till den del av ett om-
råde som vi vill att den ska börja söka av. 
Men först några raska påminnelser för våra 
hundar med snabba träffar precis innanför 
dörren till lokalen vi ska öva i och godis 
placerat vid doften. 
Eftersom vi själva vet var doftkällan finns 
är det enkelt att välja och visa med en tyd-
lig handpåvisning var vi vill att hunden ska 
börja söka.  
Change of behaviour. 
Precis som i en uppletanderuta kan det 
vara bra att lägga upp en söktaktik eller 
strategi för hunden att börja jobba efter. 
Här kan det ju vara lämpligt att försöka 
lära sig att ta hänsyn till miljö och eventu-
ella hinder och om det är en kraftig venti-
lation i lokalen. Även temperaturen i loka-
len kan avgöra var eller på vilken höjd 
hunden först kommer att känna av (= 
change of behaviour) att det finns en in-
tressant doft i lokalen.  
Svårare och svårare. 
Hela tiden ökar Denise utmaningen för 
våra hundar och flyttar runt en av rummets 
fyra stolar, den med doftkällan, till nya 

platser i rummet. Här blir det än mer up-
penbart hur lätt våra hundar tar till sina 
minnesbilder och ofta börja med att leta på 
det ställe och stol som senast gav vinst. 
Min egen Ulva visar sig ha ett bra minne 
och återvänder gång på gång till det senas-
te utdelningsstället. Men när hon inte får 
vinst så enkelt kommer hon snart igång i 
riktiga sökslag och alla löser sina uppgifter 
på ett bra sätt. Några hundar stannar upp 
och frågar sin matte om hjälp, men när den 
uteblir återgår hunden till att börja arbeta 
igen och löser snart nog uppgiften.  
Avslutning. 
Det näst sista söket denna kväll blir en li-
ten utmaning i och med att hundarna ska 
söka på en liten möbeltass med hydrolat-
doft som Denise placerat mellan två bord 
som satts ihop.  
- Tänk även här på sökstrategi och taktik 
manar Denise. Försök att tänka på hur ni 
ska placera er själva för att på bästa sätt 
kunna belöna hunden vid doftkällan utan 
att på något vis locka den att vända sig 
bort från ”mitt-i-prick”. 
Belöna hittandet och inte markerandet! 
Kvällens allra sista sökuppgift blir ute i den 
större lokalen med ett behållarsök och den 
här gången gäller det att med tajming belö-
na just det ögonblick hunden finner dof-
ten, alltså alldeles innan den ska till att 
markera.  
- Det måste vara värt något att bara finna 
eller detektera en speciell doft för hunden 
och därför gör vi denna övning. Vi riskerar 
visserligen att sabba lite av den noggranna 
markering och belöningsplacering vi arbe-
tat fram, men den går snabbt att arbeta till-
baks igen, avrundar Denise innan det blir 
dags att säga hej och Glad Påsk. 
Träningsdag 4 och ”doftprov”. 
För att få tävla inom Nose Work måste din 
hund ha gjort ett godkänt så kallat 
”doftprov” där den visat att den kan iden-
tifiera eukalyptusdoften och markera den-
na korrekt. Ett doftprov döms av en god-
känd Nose Work instruktör eller domare 
och skrivs in i hundens papper och gäller 
sedan livet ut.  
Dag 4 på kursen stod just ett träningsdoft-
prov på kursplanen. För de som var intres-
serade av att i framtiden tävla vidare skulle 
det också den 26 april arrangeras ett riktigt 
”doftprov” i Denise lokaler, så ett rejält 
träningspass på detta var inte att missa. 
Mer hemläxor. 
Under påsken skulle det helt klart tränas 
Nose Work på landet och om jag tidigare 
varit fundersam på om Ulva eventuellt gick 
på min vittring på burken med eukalyptus-
droppen, så fick jag snart nog bevis på att 
så inte är fallet. Hör här… 
Vi började träningen uppe i gäststugan 
med några enkla påminnande sök på glas-
burk med hydrolat förstärkt med godisbit 
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ovanpå. Efter några lyckade markeringar var 
det dags att öka svårigheten med det klassis-
ka möbeltasstricket, gömd bakom en ex-
trasäng. Glasburken satte jag ut i skogen 
bakom gäststugan för att den i-n-t-e skulle 
vara i vägen. Laddat och klart för aktion allt-
så. När jag hämtade Ulva för att sätta henne 
på en ny sökuppgift inne i stugan drog hon 
direkt till glasburken i en bra bit bort skogen! 
Klantigt av mig, men också lärorikt att se 
hur försiktigt och noggrant man måste han-
tera doftmaterialet för att förstöra eller för-
svåra för hunden eller träningskompisarna. 
Om jag belönade Ulva för hennes tilltagsen-
het? Det kan du ge dig f-n på! 
Utesök. 
Några dagar senare tog nyfiken återigen 
överhanden över mitt sunda förnuft och vi 
provade på ett utesök i trädgården där doft-
källan kom från en kvarts möbeltass med 
den klassiska droppen eukalyptushydrolat 
fäst på en av våra tre stora odlingsbäddar. 
Även här löste Ulva uppgiften galant och 
fick lite nya utmaningar i och med att utemil-
jön och vindströmmar gjorde att doften flyt-
tade sig betydligt mer än inomhus och för att 
få till en direktträff krävdes en viss arbetsin-
sats. 
Gammal är alltid äldst..! 
Efter Ulva var det dags för The Grand Ol´ 
Lady Duxa att få göra lite Nose Work. Men 
en fin gammal dam som Duxa kommer inte 
att söka efter något hydrolat,,, här var det 
Mamma Scans köttbullar som gällde. Även 
det en alldeles utmärkt form av specialsök! 
Yr i mössan. 
Vårt nästa träningspass blev ett hastigt på-
kommet näsarbete i kontorsmiljö. Efter någ-
ra lyckade sökuppgifter bland grupprum och 
bokhyllor kom jag på den, just då i alla fall, 
briljanta idén att låta Ulva söka i en kontors-
lokal där några av mina kollegor fortfarande 
satt och arbetade. Jag skulle lägga ut en Tops
-top med hydrolat på ett knepigt ställe och 
även inrikta vår träning på att lägga upp en 
söktaktik genom att verkligen styra Ulva till 
var och vilka ytor jag ville att hon skulle söka 
av. 
Men enligt den gamla brittiska devisen om 
att ”The best laid plans of mice and idiots 
often go astray”, begick jag den inom Nose 
Work klassiska dödssynden att spilla en 
droppe hydrolat och det dessutom på en hel-
täckningsmatta! Jag fortsatte dock obekym-
rad om vad som snart skulle inträffa och la 
även ut Tops´en med en pincett.  
När jag sedan hämtade Ulva och tog in hen-
ne genom dörröppningen så gick hon i spinn 
av all den doft som svävade runt från drop-
pen som jag spillt ut några minuter tidigare 
och då var det här ändå en 75-80 kvm stor 
lokal. 
Någon kontrollerad arbetsorder från husse 
blev det ju aldrig tal om. Ulva drog igång ett 
rejält grovsök och jag hängde med bäst jag 
kunde. Snabbt, snabbt ringade hon in arbets-

platsen runt min kollega och dök ned på 
mattfläcken där jag spillt. Ett enda rätt 
gjorde jag i alla fall och belönade henne 
med en så god belöningsplacering jag bara 
kunde! 
Höga höjder. 
Under några träningspass arrangerade jag 
några höga doftgömmor för Ulva. Hon 
hade inga problem med att finna gömman 
men hade vissa problem med att komma 
till markering. När osäkerheten smög sig in 
hos henne om hur hon skulle agera, upp-
täckte jag att hon tenderade att vilja sitt-
markera doften. Märkligt tänkte jag, hon 
har passiva liggmarkeringar i spårarbetet, 
men sittmarkeringar har vi aldrig tränat 
eller hon visat tidigare. 
Alltså dags att ta kontakt med en expert i 
ämnet och vem bättre att fråga än hund-
samordnaren för Tullverkets narkotikasök-
hundar och tillika SNWK styrelsemedlem-
men Adam Hübinette. Hans svar kom 
blixtsnabbt på mailen. 
Adam svarar. 
- Hej. Kul fråga. Det är rätt vanligt att hun-
darna väljer att sitta på högre gömmor. Vi 
inom Tullverket brukar vilja att hunden, i 
de fall de kommer åt källan, också marke-
rar vid källan men accepterar ett sitt i övri-
ga fall, men vi jobbar ju mot en frysmarke-
ring och inte en sittmarkering.  
- Om du önskar att hunden markerar vid 
källan så föreslår jag att du, vid de tillfällen 
hon väljer att sitta fast hon kommer åt käl-
lan, helt enkelt väntar ut henne tills hon 
går tillbaka för att konstatera vart källan är, 
vilket de flesta hundarna gör om de inte får 
sin förstärkning inom vad de anser är en 
rimlig tid. Då är det viktigt att hunden får 
belöning när den rör sig mot källan, men 
då så nära källan som möjligt och inte när 
den rör sig från källan. Viktigt med timing i 
det skedet. 
- Om du har otur så väljer hon istället att 
lämna gömman efter sitt sittande om hon 
inte fått sin förstärkning och då finns det 
andra problem som är viktigare att jobba 
med än själva markeringen.  
- Om du vill ha en sittmarkering så är det 
absolut ett bra sätt att börja göra det på. 
Det vill säga göra gömmor som bjuder in 
till sittmarkeringen och att hunden också 
får fatta ett eget beslut på att göra den slut-
handlingen. Ju fler egna beslut hundar tar 
och ju mindre "lydnad" vi lägger i söket 
desto bättre blir hunden på beteendena 
och får ett bättre "flow" i sök och marke-
ring. Det är dock viktigt att man snabbt 
flyttar ner gömman till hundens 
"komfortzon" det vill säga där hunden 
helst lägger ner sitt sökarbete för annars är 
risken att hunden markerar alldeles för 
långt från källan eftersom den fått för 
många förstärkningar för långt från källan. 
När hunden sedan är trygg i markeringen 
så placerar man gömman utanför hundens 

normala komfortzon. Ju mer rutinerad 
hunden är dessutom större komfortzon 
har hunden. 
Skarpt läge - Doftprov 26/4 kl 16.00. 
För att få göra ett doftprov hos Svenska 
Nose Work Klubben krävs det inte bara en 
hund och en tränad sådan, utan även att 
man är medlem i just SNWK. Med alla 
papper i ordning var det så äntligen dags 
att bege sig av, igen, till Vallentuna och 
Denise Hundkonsult som alltså skulle stå 
som arrangör av doftprovet. Sanningens 
minut var här. Hur skulle det gå? 
Tolv behållare i två rader. 
Sökbanan som Denise och kollega Lotta 
Bauer hade lagt upp bestod av 12 kartong-
er/behållare på golvet i två rader med 1,20 
meter mellan varje. Maxtiden 3 minuter 
och klockan startades i och med att hun-
dens nos var över startlinjen.  
På mitt kommando for Ulva iväg in i rum-
met och började med att kolla in Denise 
och Lotta. Efter en mycket kort hälsnings-
fras gick hon över till att söka rätt högt 
längs ena långväggen och sedan raskt över 
till nästa vägg. Aha, tänkte jag, vi tränade ju 
igår kväll på höga gömmor, men samtidigt 
som tanken dök upp i mitt huvud förstod 
Ulva att denna dag var det ett lågt mål hon 
skulle vara ute efter och började att söka 
av en 3-4 behållare.  
Blixtsnabbt växlade hon över till den andra 
raden och gjorde efter några sekunder en 
mycket bestämd markering mot en av be-
hållarna. 
- Markering, ropade övertygad om att Ulva 
valt rätt och visst hade hon gjort det, vilket 
snabbt kvitterades av Denise och Lotta så 
att jag kunde belöna min duktiga hund. 
Med intyget påskrivet om att Ulva klarat 
doftprovet för Klass 1, Eukalyptus, är vi 
nu alltså klara för tävlingsstart. 
Tävla eller träna Nose Work. 
Vad jag framför allt har kommit på under 
våra månader av Nose Work träning är hur 
många roliga och mentalt stimulerande 
sökuppgifter jag kan ge min hund i varda-
gen oavsett om vi bara tränar som aktivitet 
eller tränar för tävling. 
Jag har också träffat på en hel del äldre 
hundar som tävlat mycket inom både 
bruks, lydnad och agility och nu på ålderns 
höst tillsammans med sina förare får en ny 
roligt aktivitet att hålla igång med när kan-
ske inte orken och benen längre bär för 
agility eller sökskogen.  
Självklart finns det ännu fler unga hundar 
som kör Nose Work och det är verkligen 
en rolig hundsport som passar både förare 
och hundar oavsett ålder.  
Våga prova själv, det är lätt att komma 
igång! Men gör det tillsammans med en 
duktig instruktör, precis som jag gjorde, så 
att du och hunden, som i all annan 
hundsport, tränar in grunderna korrekt re-
dan från början. Lycka till.  
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- Det är rätt vanligt att hundarna väljer att sitta på högre gömmor. Vi inom Tullverket brukar vilja att hunden, i de 
fall de kommer åt källan, också markerar vid källan men accepterar ett sitt i övriga fall, men vi jobbar ju mot en frys-
markering och inte en sittmarkering. Om du önskar att hunden markerar vid källan så föreslår jag att du, vid de 
tillfällen hon väljer att sitta fast hon kommer åt källan, helt enkelt väntar ut henne tills hon går tillbaka för att kon-
statera vart källan är, vilket de flesta hundarna gör om de inte får sin förstärkning inom vad de anser är en rimlig tid. 
Då är det viktigt att hunden får belöning när den rör sig mot källan, men då så nära källan som möjligt och inte när 
den rör sig från källan. Viktigt med timing i det skedet. - Adam Hübinette hundsamordnare Tullverket 

 Ulva har upptäckt doftkällan.  Osäker på att markera högt och sätter sig. 

Belöningen uteblir, Ulva agerar självständigt igen. Träff, belöningen kommer vid doftkällan. 

Nose WorkNose WorkNose WorkNose Work    



 

 

Ovan: Ulva får B I N G O. Nedan: Vittringsapportering är en annan form av nosarbete och doftdiskriminering. 
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I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker 
efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighets-
grad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är 
det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.  
  
Värdegrund 
Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för 
alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) 
ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö. Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden 
mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det 
övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.  
  
Tävla i Nose Work 
Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3.  Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra 
olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid: 
• Behållarsök  
• Inomhussök 
• Utomhussök 
• Fordonssök  
  
Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i 
en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av 
etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund. 
I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doft-
gömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt 
sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad 
inom den utsatta tidsgränsen. 
  
Tre olika doftämnen 
I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nose Work Klubben valt att an-
vända sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De 
hydrolater som används i Nose Work har inga kända biverkningar.  
  
En sport inspirerad av specialsök 
Nose Work är inspirerad av de utmaningar som professionalla sökshundsekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen 
och polisen. Nose Work grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. Deras målsättning var att ge sällskapshundar 
och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nose Work använder sig av verklig-
hetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst. I USA har sporten snabbt blivit populär och officiella tävlingar 
anordnas regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSAW).  NASCW har utformad ett re-
gelverk där samtliga moment och principer för poängsättning framgår. Översättning och anpassning av dessa regler till svenska 
förhållanden pågår. Mer information finns på NACSW hemsida (http://www.nacsw.net). Där finns även instruktiva filmer som 
visar hur de olika momenten går till. 
  
Nose Work i Sverige 
Idag finns det ett antal aktörer i Sverige som erbjuder kurser i Nose Work. Intresset för sporten ökar och inbegriper både hundäga-
re som vill utöva sporten som en rolig aktivitet likväl hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund. Svenska Nose Work 
Klubben (SNWK) har bildats för att främja en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiella tävlingar kan hållas på sikt. Syftet 
med att klubben är även att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur  nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk 
hälsa hos alla våra hundar.  - Textinformation från Svenska Nose Work Klubbens officiella hemsida. 
 

www.snwk.se 
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Elva glada barn och fem lika gla-
da ledare - så inleds helgens även-
tyr. Pigga, förväntansfulla, kanske 
lite hungriga och väldigt varma i 
solen som strålar över Elfvik och 
klubbstugan. Som vanligt drar vi 
igång direkt, så fort den sista för-
äldern har lämnat gårdsplanen 
börjar presentationer, planerna för 
helgen gås igenom och packning-
en bärs in i stugan. -Ta med godis 
till hundarna, en leksak, massa 
vatten och koppel så kör vi!".  
 
Det är något extra med övernattningarna 
och på något sätt har detta blivit en av 
Lidingö Hundungdoms höjdpunkter på 
året. Vi ledare satsar massor på dessa 24 
timmar, och trots alla övernattningar vi 
nu har i ryggen är det alltid samma häfti-
ga känsla: barnen med sina hundar blir 
ett starkt team under detta dygn. Även 
barnen som deltar utan egen hund och 
lite "adopterar" ledarhundarna under 
helgens alla aktiviteter får en lysande re-
lation till de fyrbenta. Dessa team fick 
redan en timme efter uppropet träna 
Agility, Lydnad och Freestyle på tre olika 
stationer nere på appelplanen.  
Agility. 

I Agilityn har alla hundar och förare 
kommit olika långt och träningen läggs 
upp personligt efter varje ekipage. 
Några har redan tävlat medan andra 
aldrig har sett ett hinder. Meningen är 
att alla ska känna att de kommer hem 
med mer kunskap i bagaget, och fram-
förallt viljan att träna mer!  
Lydnad. 
I Lydnaden däremot hoppas det inte 
mycket, här ligger fokus på att få en 
glad hund som vill lyda! Det tränas 
grunder för nybörjarhunden och de 
redan grundade ekipagen introduceras 
till enklare lydnadsmoment. Att samar-
beta och komma fram till ett resultat 
tillsammans med sin kamrat är funda-
mentalt för ekipagets sammanhållning 
- något man lär sig om i Freestylen. 
Här övas nämligen massa tricks och 
kontakt, roliga konster och mycket 
bus!  
Att bada eller inte bada. 
Mellan alla aktiviteter promeneras det 
långt med hela "flocken", förbi havet 
där de frivilliga fick doppa sig. Kan av-
slöja att de flesta frivilliga hade 4 ben 
och päls, för kallt i vattnet var det! Allt 
varvas med fika bestående av skorpor, 
bullar och saft. Och på kvällen innan 
den omtalade spökrundan (som i år 
inte alls var så farlig som alla trodde) 

grillades hamburgare, lektes lekar utan 
hundar och dansades en hel del!  
Marsmallowgrillning. 
När det var dags att vakna till en regnig 
söndag var barnen uppe först. En 
snabb frukost och X antal ihoprullande 
sovsäckar senare var halva skaran till-
baka på agilityplanen och den andra 
halvan i vår mysiga skog för att låta 
hundarna jobba med nosen. Visste ni 
att låta hunden spåra i en kvart kan 
vara mer mentalt ansträngande än en 
timmes promenad? Trots lite trötta 
ekipage kämpades det på bra! När det 
var dags för sista bytet mellan spår och 
Agility syntes det att hundarna var nöj-
da med helgen. Leriga, lite kalla och 
absolut inte hungriga längre avslutade 
vi lägret klockan 12 på söndagen 
med marshmallow-grillning, varmkorv 
och hej-då-kramar.  
Vi som arrangerade och fixade. 
Vi som arrangerade övernattningen vå-
ren 2015 heter Ebba, Fanny, Elsa, Liza 
och Rebecca. Vi vill naturligtvis tacka 
alla som deltog för en fantastisk helg 
och ser redan nu fram emot "höstens" 
övernattning som prel planeras till den 
15-16 aug! Håll utkik på vår hemsida 
www.lidingohu.se, eller följ oss på Fa-
cebook, Lidingö Hundungdom. 
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- LIDINGÖ HUNDUNGDOM - 
Lidingö Hundungdom är en ideell förening för alla hundintresserade ungdomar mellan 7 - 25 år. Vi 
arrangerar varje år kurser i både agility och lydnad. Utöver detta har vi även vårat populära Klubb-
mästerskap samt vår efterlängtade övernattning två gånger om året.  
Är du intresserad av att bli medlem hos oss så hittar du mer information på www.lidingohu.se.  
Du kan även kontakta oss via lidingohundungdom@gmail.com.  
Kontaktperson är Ebba Lindholm 0730 - 35 73 80. Vi delar klubbstuga och träningsplan med Li-
dingö Brukshundklubb och om du väljer att gå med i Lidingö Hundungdom så kan du också kost-
nadsfritt välja Lidingö BK som din lokalklubb. Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!    



 

 

lidingohu.se 

Foto: Elsa Malmér 
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Mitt i kallaste vintern drog klubben 
igång en spårläggarkurs för att få nya 
friska krafter till spårtävlingarna den 18-
19 april. Resultatet efter ett antal kvällar 
och helgdagar blev ett gäng nya glada 
funktionärer – och 20 fina tävlingsspår 
runt om på Lidingö. 
Lidingö BK anordnar kontinuerligt tävlingar 
i olika grenar, och alla som någon gång är 
ute och tävlar på andra klubbar får räkna 
med att själva hjälpa till på klubbens egna. 
Klubbens tävlingar planeras redan året in-
nan, och det är många saker som behöver 
förberedas; spårmarker ska säkras, material 
behöver ses över, tidschema göras, domare 
bokas, och det måste finnas funktionärer till 
de olika posterna. Inför spårtävlingarna i läg-
re och högre klass den 18-19 april stod det 
klart redan i ett tidigt skede att det saknades 
spårläggare.  
En spårläggarkurs utlystes med en första 
träff redan i början av februari. Nära 20 pig-
ga aspiranter anmälde sig, vilket var över 
förväntan. 
Erfarenheten från spårarbete varierade. En 
del hade spårat en del själva med sina hun-
dar, men inte lagt tävlingsmässiga spår, andra 
hade aldrig lagt spår men var sugna på att 
lära sig. På kursen blandades teori med prak-
tik.  
Kursledarna Karin Pontén, Gunilla Karlsson 
och Anita Weinius gick igenom bruksregler-
na, brukssportens olika grenar, naturvårds-
verkets dispens, de olika tävlingsklasserna, 
vad som händer på tävlingsdagen och lite 
annat matnyttigt. En genomgång av karta 
och kompass gjorde också med hjälp av 
Sverker Sandberg. 
Parallellt med kursen gjorde Gunilla Karls-
son och Karin Pontén en grovplan över hur 
många spår det skulle kunna gå att lägga på 
Lidingö. Önskemålet var att inte använda 
samma spår två dagar i rad, en utmaning 
med andra ord på en ö av Lidingös storlek. 
Gamla spår rekades, nya lades upp, och sim-

salabim var tjugo fina tävlingsspår redo för 
tävling. 
Nu var det dags att skrida till handling. Var 
det rätt avstånd mellan vinkel och apport? 
Var det uppenbart åt vilket håll spåret gick 
i upptagsrutan?  För att de nybakade spår-
läggarna skulle kunna få stöd och sällskap i 
spårskogen fick alla som ville tillgång till en 
erfaren mentor, en som satt inne på sva-
ren. När spåren var lagda återstod att lära 
sig dem, helst utan till, och helst utan hjälp 
av snitslar. 
Torsdagen innan tävlingen träffades alla 
för att få sina apporter, spårlappar och tid-
plan och gå igenom eventuella funderingar 

med en kaffekopp i hand.  
Högre klass spåret fick endast fem anmäl-
ningar, medan lägre klass spåret hade re-
servlista, vilket gjorde att ett par spårlägga-
re fick ledigt. Många hade dessutom an-
mält sig till att hjälpa till på andra ställen på 
tävlingsdagen. 
Tävlingshelgen kom – och fina, genom-
tänkta, tävlingsmässiga spår mötte de gäs-
tande ekipagen. Förutom nya, proffsiga 
spårläggare har klubben fått en ny spår-
grupp som kan träffas, lägga spår åt var-
andra och dela erfarenheter.  
Bra jobbat alla hälsar  
Karin Pontén 

LBK:s spårläggarkurs inför spårtävlingarnaLBK:s spårläggarkurs inför spårtävlingarnaLBK:s spårläggarkurs inför spårtävlingarnaLBK:s spårläggarkurs inför spårtävlingarna    

Lidingö Brukshundklubb är en ideell förening med ca 350-400 medlemmar, plus 
våra ca 70 fantastiska hundungdomar. De flesta medlemmarna kommer till oss via 
klubbens uppskattade kursutbud med allt från valp-, unghund-, vardagslydnad-, till 
mer tävlingsinriktade kurser i både agility, rallylydnad, lydnad och spår. En gemen-
sam sak för alla ideella föreningar är att finna och ta tillvara de krafter som kan 
och vill arbeta, just det, ideellt för klubben och dess medlemmar. Att investera sin 
egen fritid och ibland pengar för att andra ska få vara med och dela ett stort in-
tresse och hobby är precis det som får föreningslivet i Sverige att år efter år över-
leva och kunna erbjuda så många en rolig och meningsfull fritid. I vårat fall ett 
gemensamt intresse att aktivera och stimulera våra bästa vänner hundarna. När 
några av klubbens eldsjälar vintern 2014-15 erbjöd sig att arrangera en spår-
läggarkurs för att få fler medlemmar att bli engagerade i klubbens arbete inför 
kommande bruksprov blev det en härlig och välkommen vitamininjektion för 
många, både gamla och nya klubbkompisar. Christoffer Frances ordförande LBK  

Spårläggarkurs med tramp i sulan! 

Tack till Meradog och Anders, Susanne och Kristoffer som sponsrade 
prisbordet med de uppskattade kexhinkarna till alla pallplacerade. 



 

 

- RESULTAT LBK:s SPÅRTÄVLINGAR APRIL 2015 - 
Lägre klass 

Domare: Camilla Berg och Susanne Gehnich. Tävlingsledare: Anne Larsson. Tävlingssekreterar: Gunilla Karlsson 
 

1. Anita Weinus   Lidingö BK  Thorsvi Ardmore  Labrador  494 p  uppflyttad 
2. Sanna Lagerman   DTBK  Dakaru´s Aliz  Tervuren  469 p   uppflyttad 
3. Gun Britt Börjesson Väsby BK  Mountjoy S. Sadie  Ebg springer  460 p  uppflyttad  
5. Mikael Lehtihet   Lidingö BK  FM Glow   Schäfer  415,75p godkänd 

 
Högre klass 

Domare: Jan-Ola Nyberg och Susanne Gehnich. Tävlingsledare Anne Larsson. Tävlingssekreterare Eva Zajd 
 

1. Sylvia Axell  So-Su BK  Försvarsmaktens Gomba Schäfer 520,50p uppflyttad 
2. Sofia Olsson  Tierps BK  Everics Nagini  Border collie 486,50p  uppflyttad 
3. Håkan Söderholm Mälarö BK  Blue Wingfire´s Ins. Spot Aussie  460,25 p godkänd 

Acke bakspårar helt klart på väg till prispallen! Högre Klass pallen. Fr v: Sofia, Sylvia och Håkan. 

På väg uppåt i klasserna. Fr v Sanna, LBK:s Anita Weinius och Gun Britt. Karin Pontén nyexaminerad tävlingsledare! 

Lägre & Högre Klass spårLägre & Högre Klass spårLägre & Högre Klass spårLägre & Högre Klass spår    



 

 

Det finns de som fnyser åt IPO-spåren och lite 
föraktfullt kallar dem ”lydnadsspår, eller korv-
spår”.  
En märklig inställning, kan jag tycka. I all hund-
träning, alltså även lydnadsträning eller agility be-
lönar och uppmuntrar vi ju hunden att upprepa 
de beteenden vi vill att den ska uppvisa. Går den 
inte i korrekt position i fria följet, tuggar på ap-
portbocken, slår i hopphindret, eller missar kon-
taktfältet på agilityns A-hinder så belönar vi inte 
hunden. Ja, det är ju upp till dig om du vill göra 
det. 
Men om du vill komma någon vart med er trä-
ning och har tävlingssäsongen i sikte så säger du 
säkert ”Aj, aj….det där gör vi igen om du vill ha 
din godis”. Likadant är det självklart i inlärningen 
och träningen av IPO spåren.  
Slår hunden i vinkeln, vilket kostar alldeles för 
mycket poäng för att du ska ignorera det i trä-
ningen, blir det inget understödjande och stöttan-
de beröm eller belöning. Slarvar din hund med 
påvisningen av apporten säger du knappast att 
”det där var ju ganska bra gjort, här får du en go-
dis”!. Skulle du berömma och belöna din hund i 
elitlydnaden om den valde fel pinne i vittringsp-
porteringen?  
- Ja, det där duger, kom här får du din boll! Nej, 
knappast. Nåja, jag behöver inte utveckla detta 
vidare. 
Vilken hund som helst...  
- Många hundar klarar ett FH-1 spår med 70-75 
poäng, men vill du ha 90 plus och vara med och 

tävla i toppen måste du träna som tusan, sa 
Hundcoachen Fredde Steen för några år sedan. 
- Min erfarenhet som domare, uppfödare och 
tävlande, säger mig att de flesta hundar inte är 
redo för ett FH-2 spår förrän de är i 5-
årsåldern, sa Kattis Ehrlander med Kennel 
Ängsbacken, till mig en gång när vi satt på klub-
ben och pratade spårarbete i sommarsolen. 
- Många som tävlat IPO-3 med 90-95 på spåret 
i snitt, har ofta, har det visat sig, underskattat 
FH-spåren och dess komplexa svårigheter, be-
rättade min träningskompis Ulf Fröjdendahl 
efter förra årets Riksmästerskap (RM) i just 
IPO-FH. 
Det är inte vilken hund som helst.  
Min egen hund Wiking Chidobs Ulva gjorde ett 
fint FH-1 prov vid 2,5 års ålder med 88 poäng 
och en missad apport. Laddad av detta försökte 
vi ett år senare med två FH-2 prov, men fick 
bägge gångerna låta champagnen ligga kvar i 
kylen eftersom hon kroknade mentalt mot slu-
tet i en spetsvinkel och inte orkade reda ut pro-
blemet. Andra gången tog hon, klockrent, för-
ledningsspåret och så var den dagen över. 
Efter ytterligare ett års träning provade vi igen 
och den gången hade min fina tik samlat på sig 
tillräckligt med erfarenhet för att både fysiskt 
och mentalt orka hålla i detta långa och krävan-
de spårarbete hela vägen till slutapporten och 
belönades av domaren Jan Nilsson med 92/100 
poäng med ett missat föremål (-3 poäng). 
Schäferslaget 2015. 

Efter att med den äran ha gästat Stockholm och 
Sk Stjärnborg i två år var nu Schäferslaget till-
baks hemma i Ljungskile och Sk Björnåsen. 
I BSL-3 var det två ekipage anmälda och IPO-3 
hade cirka 70 anmälda.  
I IPO-FH, en gren som blir alltmer populär, var 
från början maxantalet satt till 15 startande, 
men ca tre veckor innan tävlingshelgen så öpp-
nade arrangörerna spårprovet för alla anmälda, 
alltså även de fyra reservekipagen, av vilka jag 
och min Ulva var ett. 
Totalt alltså nästan 90 anmälda ekipage, vilket 
gör Schäferslaget till ett av nordens största IPO
-tävlingar. 
Det svindlar att tänka hur många ideella och 
frivilliga funktionärer som behövs, hur mycket 
tid de lägger ner var och en och inte minst vilka 
enorma spårmarker som krävs för ca 70 IPO-3 
spår, samt 30 FH-spår. 
Fredagskväll på Björnåsen. 
Tidigt på fredagskvällen var det lottning i de 
olika klasserna och även en provhund, Grå-
manns Zäta som körde ett skyddspass tillsam-
mans med de duktiga och erfarna figuranterna 
Jonas Backelin och Kristoffer Ullerud. 
Lördag morgon i Mellerud.  
Den första IPO-FH gruppen skulle samlas 
07.30 på parkering vid Bloms Varuhus i Melle-
rud. För vår del innebar det uppstigning 04.30 i 
Fjällbacka och kaffe i bilen för att vara på plats i 
god tid. 
Här var det ny lottning om två grupper med 

IPO-FH spår är definitivt hundsportens schack. De långa FH-spåren kräver 
iskallt lugn, oändlig uthållighet och tålamod, stor analytisk förmåga och att i 
slutänden kunna besegra den största motståndaren av dem alla,,, nämligen 
naturlagarna. Det kan vara sol, stekande hett och snustorrt underlag. Det 
kan ösregna och blåsa stormvindar på tvären och spårmarken påminner 
mest om en sönderkörd motocrossbana. Men din hund och även du ska 
prestera oavsett yttre förhållanden och hunden måste prestera på absoluta 
toppen av sin förmåga för att bli godkänd. Gäller det dessutom IPO-FH 
gäller det att prestera i detta Mentala Mästarnas Mästare två dagar i rad.   

Text och foto: Christoffer Frances 



 

 

fyra ekipage i varje. Domarna Johan Holmlund 
och Carina Jönsson skulle döma 4 hundar var och 
sedan byta ekipage till dag 2. I min egen grupp 
fick jag sällskap av Trond Övergård och hans två 
hundar Kustmarkens Orina och Kustmarkens 
Dexter, samt av Jennie Skogman med Rapports 
Oxie. 
Trond och Orina. 
Först ut var vinnaren från 2013 Trond med Kust-
markens Orina. En härlig schäfertik med en ut-
strålning och självförtroende som bara äldre hun-
dar har. Orina är nu 12,5 år, en aktningsvärd ålder 
för vilken hund som helst, men kanske framför 
allt för en tävlingshund på elitnivå. När jag efter 
tävlingarna pratar med Trond berättar han mer 
om sitt intresse för hund och just FH-spåren. 
- En sport som är skonsam för hundens fysik. 
Men samtidigt kräver grenen en mycket vältränad 
hund med god fysik för att den ska orka prestera 
mentalt ute på spåren.  
- Tidigare tävlade jag i IPO, men sedan några år 
kör jag bara IPO-FH. Jag tycker att den här for-
men av spåarbete är intressant att hålla på med 
eftersom den på alla sätt är en utmaning i vad 
hunden med sitt luktsinne kan klara av. Det är 
lika spännande varje gång att se vad mina hundar 
verkligen klarar av att prestera på nya och riktigt 
svåra underlag, berättar Trond. 
Dag 1, spår 1. 
Där vi i publiken stod och tittade ut över de jätte-
lika fälten där spåren nu legat utlagda i tre timmar 
fick vi sätta på oss rejält med varma kläder då 
vinden låg på riktigt hårt rakt ned mot spårets 
startflagga och första långa sträcka. Medan jag 
stod där och funderade på hur min egen Ulva 
skulle klara av att tampas med naturelementen var 
det så dags för Trond att släppa på Orina vid 
startflaggan.  
Helt oberörd av om vinden kom härifrån eller 
därifrån stoppar tiken ned nosen i det som från 
vår plats såg ut som grön fint underlag och iväg 
bar det, lugnt och fint, i full motvind. Efter ett 
hundratal meter viker hon av vänster och det är 
uppenbart att hon redan kommit in i den svåra 
bågen och mitt i bågen lägger hon sig ned och 
markerar det första föremålet. Hela spårarbetet 
forsätter i samma lugna tempo och med fina mar-
keringar på 5 av de 7 föremålen. Märligt nog mis-
sar Orina två föremål och tappar därmed hela 6 
poäng, men belönas ändå med 93 poäng. Ett näst 
intill perfekt spårarbete, men de missade föremå-
len kostar. 
Söndag vid en åker i Mellerud. 
De spårmarker som på avstånd såg gröna och 
fina ut visade sig vid en närmare inspektion vara 
snustorr, sådd jord, med små gröna spridda ärt-
skott. Dag 2 är våra spårmarker ännu svårare un-
derlagsmässigt än på lördagen och den kraftiga 
vinden har återvänt. 
Min egen Ulva var mentalt slutkörd efter allt re-
sande, nytt boende och upplevelser och vinglade 
efter ungefär halva spåret ut på förledningsspåret 
och så var vår dag och första IPO-FH tävling 
över. Ridå! 
Trond och Kustmarkens Dexter dag 2. 
Efter att ha packat ihop spårgrejer och min egen 
besvikelse passade jag på att närmare studera 
Trond och Dexter som skulle gå Spår 3. 
Allt, vartenda steg från det att Dexter hämtas i 
bilen och en stund senare släpps på vid startflag-
gan är minutiöst intränat och hunden känner igen 
sig i vartenda moment. 
Spårlinan är påkopplad, men Trond går fram med 
både sig själv och hunden i totalt fokus på uppgif-
ten i kort lina. Dexter med öronen lite lätt bakåt, 
för han vet ju så väl och vill ju så gärna komma 

igång med det han gillar mest av allt, att arbeta 
och spåra, men han vet samtidigt att husse krä-
ver en del innan han äntligen får höra det förlö-
sande ordet ”spår”. 
Framme vi domaren tar Trond av sig kepsen, 
vilket samlar stilpoäng hos Johan Holmlund 
och han presenterar sig själv och hunden inför 
arbetet, som är kutym i alla IPO-prov. 
Några meter innan spårflaggan lägger Trond 
om spårlinan under benen på Dexter och går 
fram till startflaggan, stöttande i kort lina och 
mjukt kommer kommandot som Dexter nu 
väntat på så länge och iväg bär det. 
Take off. 
Trond står, som reglerna föreskriver kvar vid 
flaggan och matar ut spårlinan i hela sin längd. 
När linan löpt ut följer han själv med i exakt 
rätt tiondel och inget ryck som kan störa Dex-
ter förekommer.  
När Dexter och för den sakens skull även Ori-
na, glider ut på spåret är det som att se ett 
blankt hav som klyvs när den första båten glider 
ut ur hamn en tidig morgon.  
Dexter är oerhört fokuserad och koncentrerad 
och spårar mycket noggrant i ett jämt tempo. 
Efter en längre raksträcka dyker den första svå-
righeten upp, bågen med ett föremål i. Efter 
någon halvsekunds fundering, analysering och 
sortering väljer den kraftiga, nu 8-åriga hanen 
rätt och kommer också snabbt till påvisning av 
det första föremålet. Trond böjer sig ned , 
plockar upp föremålet och visar det för doma-
ren som kvitterar det. Innan Dexter släpps på 
igen får han några uppmuntrande och mjuka 
strykningar längs sidan. Nu vet han att han varit 
duktig, att husse är nöjd och det bara är att fort-
sätta att arbeta vidare längs spåret. 
Snart kommer en vinkel 90 grader höger, följt 
av en till synes enormt lång raksträcka som le-
der upp till den första spetsvinkeln, snart nog 
följd av spetsvinkel nummer två och däremellan 
någonstans de förrädiska förledningsspåren. 
Men ingenting tycks rubba Trond och Dexter 
och ute ur de komplexa svårigheterna, tar de 
upp nästa sträcka som leder till vinkel och ytter-
ligare en vinkel som visar sig vara spårets sista. 
Här händer något. Vi som står där som publik 
är säkra på att de två är inne på sista sträckan 
och Trond tycks vara säker på detsamma, men 
han verkar lite osäker på antalet föremål som 
Dexter har påvisat. Det ser faktiskt ut som om 
Trond tar upp dem ur fickan och räknar dem. 
1, 2, 3, 4, 5 och just då passar Dexter på att läg-
ga sig ned igen och påvisa det som ska visa sig 
vara föremål Nr 7.  En sekunds tvekan från 
Trond och ett kroppsspråk som säger. - Är vi 
verkligen färdiga?  
Domarens öppna kritik är ganska enkel att åter-
ge. Den löd ungefär så här. - Utmärkt, utmärkt, 

utmärkt och idag 96 poäng, med ett föremål 
missat. För att vara på säkra sidan gick spårläg-
garen ut för att se om det var som så att före-
mål Nr 2 hade tagits av vinden och blåst bort, 
men så var det inte. Utan även superhunden 
Dexter visade sig vara ”mänsklig”. Med 2*96 
poäng kom Trond och Dexter totalt 3:a. 
And the winner is. 
Vann gjorde Ralf Schwarzer, från Tyskland 
med Nathan del Camino Duro med 99+98. Två 
Camilla von Tol, Sverige med Ginny vom Rio 
Negro med 98+98. Trea Trond & Dexter. Fyra 
Jessica Marklund , Sverige med Cutulus Cato 
och poängen 97+95. Arild Bjorli  med Vagnte-
gen´s Diablo med 88+98.. 
Fattig på poäng men rik på... 
Själv åkte jag hem från Schäferslaget fattig på 
poäng men rik på erfarenheter och med nya 
goda vänner bland annat i det mycket duktiga 
och trevliga norska spårgänget med Trond, 
Arild, Roar och Jens som inte bara var duktiga 
tävlande utan också goda ambassadörer för 
norsk hundsport. Hoppas vi ses snart igen! 
Schäferslaget 2016 kanske?  



 

 

Östra Djurkliniken 
Veterinärvård på Lidingö AB 
Din hund, katt & smådjur har nu en egen vårdcentral och närakut på ön! 

 
• Vi hjälper dig med förebyggande behandlingar som  

vaccinationer, avmaskning och rådgivning 
• Undersökning, provtagning med eget labb  

och behandling vid sjukdom 
• Akuta sjukdomsfall via vår akuttelefon 076-234 72 18 

• Digitalröntgen 
• Enklare kirurgi  

 

- NYHETER HÖSTEN 2015 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besök oss på Islinge Hamnväg 5 i Torsvik.  
 Facebook.com/ostradjurklinikenlidingo 

Telefon: 08 - 767 04 60 

Veterinär Claes Abrahamsson 

För våra aktuella öppettider hänvisar vi till 
www.ostradjurkliniken.se 

Vibrationsplatta, nyhet i höst 

• Fr o m i höst är vi glada över ett nytt samarbete med  
 Hundfysioterapeuten Anna Larsén som  

kommer att vara på klinken på måndagar.  
• En vibrationsplatta för rehabilitering av smärtor  

i rörelseapparaten, är en annan nyhet. 
• Klinikens laboratorium får utökad kompetens och kapacitet i  

och med att vi förstärker med en biomedicinsk analytiker. 



 

 

Att aktivera 
sin hund är 
alltid lika 
roligt både 
för hund så-
väl som fö-
rare. När 
våren kom 
höll Sverker 
Sandberg 
inte bara i 
spårkursen 
utan också i 
kameran och 
bjuder på 
dessa bilder. 

Spårkurs våren 2015Spårkurs våren 2015Spårkurs våren 2015Spårkurs våren 2015    

Foto: Sverker SandbergFoto: Sverker SandbergFoto: Sverker SandbergFoto: Sverker Sandberg    



 

 

SVERIGE 

PORTO 

BETALT 

Ekonomibrev 
Returadress: Christoffer Frances,  
Källängsvägen 45, 181 44  Lidingö 

Besök webbutiken! – www.meradog.se

Håll din hund i toppform
Meradog HIGH PREMIUM LINE PURE är ett speciellt program 
för hundar med särskilda anspråk på fodrets smak och tolerans. 

Recepten koncentreras uteslutande på kött, fågel eller fisk och en 
enda kolhydratkälla. 
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