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En hund är mer än bara ett
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husdjur – det är en livsstil

Ewa, Pär och Anna-Karin reser landet runt och tävlar i agility med sina hundar
En hund är för många enbart ett
husdjur. Andra ser det också
som en vän, och för en del är det
en livsstil. För Ewa Lundin, Pär
Apelbring och Anna-Karin Risberg handlar det om det sistnämnda, och varje sommar hakar de på sina husvagnar bakom
bilarna och korsar landet för att
tävla med sina lurviga kamrater.

Sommarmånaderna består i
stort sett av tävlingar nästan
varje helg både för Ewa och för
Pär, men detta är något de gärna lägger tid på och det får också deras familjer ställa upp på.
– Min man är inte jätteintresserad av agilitytävlingar, och
barnen behöver aldrig följa
med, men vi har alltid väldigt
trevligt, berättar Ewa.
Tävla tillsammans

Åtvidaberg, Frövi, Kumla och Pär å sin sida tar med sig hela
Oskarshamn. De tre tävlings- sin familj, utom äldsta sonen, på
fantasterna har varit nästan tävlingarna. Hans fru är mer inöverallt under sina somrar med tresserad av utställningar, men
agilitytävlingar.
hans dotter tävlar en del i agili– Jag och Pär är väl kanske li- ty.
te extrema när det gäller täv- För Anna-Karins del blir det
lingarna, men vi är i alla fall ett få tävlingar den här säsongen.
tiotal bara härifrån Karlskoga Hennes tik löper, vilket gör att
som varje sommar reser runt de inte får starta.
med våra hundar för att tävla, – Men det gör inte så mycket.
berättar Ewa Lundin som själv Min dotter håller på och lär sig
har två hundar hon tävlar med. agility, så förhoppningsvis kan
– Men det handlar ju inte bara vi tävla tillsammans nästa år,
om tävlingdessutom komarna utan om
mer jag kunna
Husvagnen är en- tävla min ungalla människor man träfbart inköpt för att hund nästa år
far och umockså, säger
gänget, lägger vi ska kunna åka på täv- hon.
Pär till och lingar, jag skulle aldrig
Det ligger
Ewa håller
mycket jobb
ha skaffat en annars!
med.
och hård träEwa Lundin ning
– Man får inbakom
spiration bara
varje tävlingsav att titta på de andra som täv- hund, och nybörjare får räkna
lar, säger hon.
med att ägna minst en tävlingsDe tre hundägarna och agili- säsong bara åt att försöka ta sig
tyfantasterna är alla medlem- runt banan en gång. Pär, Ewa
mar i Karlskoga brukshund- och Anna-Karin är alla på olika
klubb och umgås en hel del nivåer med sina hundar, och
också på hemmaplan. Då de re- den som kommit längst är Pär
ser i väg på flerdagarstävlingar med sin tik Lady.
försöker de boka plats i samma – Hon kräver 100 procent av
område för sina husvagnar och mig hela tiden, så jag hinner intill tävlingar som hålls nära te träna upp någon annan hund,
Karlskoga försöker de samåka i skrattar Pär åt sin sjuåriga
den mån det går.
korsning.
Eftersom Lady inte är renraBögikt att boka rum
sig har hon ingen möjlighet att
– I början när jag tävlade bo- bli champion, men har blivit utkade jag och maken rum och sedd till en motsvarande titel
vandrarhem, men eftersom täv- för just blandrashundar; vinlingarna oftast börjar tidigt och nare.
slutar sent blev det problem – Hon är den duktigaste agilimed städningen och andra sa- tyhunden i Karlskoga, meddelar
ker. Man var tvungen att hitta Ewa.
ställen som tog emot hundar Agility går i stora drag ut på
och det var mest bökigt, berät- att hunden ska utföra olika motar Ewa.
ment och svårigheter på en ba– Husvagnen är enbart inköpt na, inom en viss tid och på korför att vi ska kunna åka på täv- rekt sätt. Nybörjare får starta i
lingar, jag skulle aldrig ha skaf- klass ett, och efter ett visst antal
fat en annars, skrattar hon.
felfria rundor flyttas man upp
FAKTA

Agility
En relativt ny och fartfylld tävlingsgren i Sverige.
● Handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar
ta sig igenom en hinderbana.
● Sporten visades första gången
vid en stor hundutställning i England år 1978.
● Introducerades i Sverige i mitten
av 1980-talet. Är en officiell hundsport med bl.a. Svenska Mästerskap och championat sedan 1987.
● Man tävla både individuellt och i
lag.
● Tävlingarna är öppna för alla
●

hundar över 18 månaders ålder.
● På tävlingsbanorna finns allt
från slalompinnar, vippbrädor,
tunnlar och hinder.
● Det bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Hundarna finner motivation i att arbeta fritt och mot nya, spännande
utmaningar.
● Kurser i agility anordnas vid de
flesta av landets brukshundklubbar.
● Vallhundar har ofta en särskild
talang för sporten.

Pär Apelbrings blandras Lady har verkligen farten upp på slalommomentet, och det är kanske inte så konstigt då
ekipaget bland annat kvalat in till SM för något år sedan.

Xie är en mellanpudel och Ewa Lundins yngsta hund. Hon har ännu en del kvar att lära innan hon får börja tävla i klass tre,

till klass två. Därefter kommer
klass tre, där möjligheten att bli
champion eller ”vinnare” finns.
Ewas äldsta hund Tilda tävlar
i klass tre både i agility och i
hopp medan mellanpudeln Xie
ligger på klass ett i hopp och
klass två i agility. Anna-Karin
tävlar i klass ett med sin tik Ebba som vanligtvis kortar av tävlingssäsongen genom att börja
löpa mitt under den.
Kalle Anka-känsla

Den stora tävlingen för sommaren för Ewa och Pärs del är
Värmlandshoppet den 17-20 juli.
Det är Sveriges största agilitytävling den här säsongen, och
man räknar med runt 1 200 starter varje dag. Arrangemanget
hålls på Skutberget i Karlstad
och drar tävlande ekipage från
alla grannländer. Där kommer
också ekipage till landslaget att
väljas ut.
– Det är så häftigt med de här
tävlingarna. När man kommer
är det i stort sett bara en stor

men matte tror absolut att hon har goda förutsättningar.
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gräsplan, och någon timme senare myllrar det av människor,
hundar, tält och hinder. Någon
timma efter att sista starten gått
är allt tomt igen, precis som i
den där Kalle Anka-sketchen
där de campar och sedan bara
drar ihop bakgrunden, berättar
Ewa.
Hon, Pär och Anna-Karin älskar livet på tävlingsbanorna
och ingen av dem kan tänka sig
att sluta ännu på länge.
– Man ser många äldre som är
med och tävlar trots att de nått
70-årsåldern, så det är en sport
för alla, säger Pär.
– Och orkar man inte springa
så får man se till att hunden gör
det åt en, ler Anna-Karin.
Helt klart är i alla fall att de
alla tre brinner för agilityn och
för sina hundar, och ett snabbt
besök på vilken agilitytävling
som helst bekräftar att de är
långtifrån ensamma.
Anna Hultkrantz
0586-72 13 64
redaktion@karlskogatidning.se

Pär Apelbring, Anna-Karin Risberg och Ewa
husvagnar under agilitytävlingarna.

Lundin är goda vänner och umgås mycket, framför allt då de allihopa bor i sina

Ewa Lundin har en egen träningsbana i sin trädgård, och hennes hundar visar gärna vad de kan för en bit korv eller kaka.

