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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 Ris-
berg handlar det om det sist-
nämnda, och varje sommar ha-
kar de på sina husvagnar bakom
bilarna och korsar landet för att
tävla med sina lurviga kamra-
ter.

Åtvidaberg, Frövi, Kumla ochOskarshamn. De tre tävlings-fantasterna har varit nästanöverallt under sina somrar medagilitytävlingar.– Jag och Pär är väl kanske li-te extrema när det gäller täv-lingarna, men vi är i alla fall etttiotal bara härifrån Karlskogasom varje sommar reser runtmed våra hundar för att tävla,berättar Ewa Lundin som självhar två hundar hon tävlar med.– Men det handlar ju inte baraom tävling-arna utan omalla männis-kor man träf-far och um-gänget, läggerPär till ochEwa hållermed.– Man får in-spiration baraav att titta på de andra som täv-lar, säger hon.De tre hundägarna och agili-tyfantasterna är alla medlem-mar i Karlskoga brukshund-klubb och umgås en hel delockså på hemmaplan. Då de re-ser i väg på flerdagarstävlingarförsöker de boka plats i sammaområde för sina husvagnar ochtill tävlingar som hålls näraKarlskoga försöker de samåka iden mån det går.
Bögikt att boka rum– I början när jag tävlade bo-kade jag och maken rum ochvandrarhem, men eftersom täv-lingarna oftast börjar tidigt ochslutar sent blev det problemmed städningen och andra sa-ker. Man var tvungen att hittaställen som tog emot hundaroch det var mest bökigt, berät-tar Ewa.– Husvagnen är enbart inköptför att vi ska kunna åka på täv-lingar, jag skulle aldrig ha skaf-fat en annars, skrattar hon.

Sommarmånaderna består istort sett av tävlingar nästanvarje helg både för Ewa och förPär, men detta är något de gär-na lägger tid på och det får ock-så deras familjer ställa upp på.– Min man är inte jätteintres-serad av agilitytävlingar, ochbarnen behöver aldrig följamed, men vi har alltid väldigttrevligt, berättar Ewa.
Tävla tillsammansPär å sin sida tar med sig helasin familj, utom äldsta sonen, påtävlingarna. Hans fru är mer in-tresserad av utställningar, menhans dotter tävlar en del i agili-ty.För Anna-Karins del blir detfå tävlingar den här säsongen.Hennes tik löper, vilket gör attde inte får starta.– Men det gör inte så mycket.Min dotter håller på och lär sigagility, så förhoppningsvis kanvi tävla tillsammans nästa år,dessutom kom-mer jag kunnatävla min ung-hund nästa årockså, sägerhon.Det liggermycket jobboch hård trä-ning bakomvarje tävlings-hund, och nybörjare får räknamed att ägna minst en tävlings-säsong bara åt att försöka ta sigrunt banan en gång. Pär, Ewaoch Anna-Karin är alla på olikanivåer med sina hundar, ochden som kommit längst är Pärmed sin tik Lady.– Hon kräver 100 procent avmig hela tiden, så jag hinner in-te träna upp någon annan hund,skrattar Pär åt sin sjuårigakorsning.Eftersom Lady inte är renra-sig har hon ingen möjlighet attbli champion, men har blivit ut-sedd till en motsvarande titelför just blandrashundar; vin-nare.– Hon är den duktigaste agili-tyhunden i Karlskoga, meddelarEwa.Agility går i stora drag ut påatt hunden ska utföra olika mo-ment och svårigheter på en ba-na, inom en viss tid och på kor-rekt sätt. Nybörjare får starta iklass ett, och efter ett visst antalfelfria rundor flyttas man upp

till klass två. Därefter kommerklass tre, där möjligheten att blichampion eller ”vinnare” finns.Ewas äldsta hund Tilda tävlari klass tre både i agility och ihopp medan mellanpudeln Xieligger på klass ett i hopp ochklass två i agility. Anna-Karintävlar i klass ett med sin tik Eb-ba som vanligtvis kortar av täv-lingssäsongen genom att börjalöpa mitt under den.
Kalle Anka-känslaDen stora tävlingen för somma-ren för Ewa och Pärs del ärVärmlandshoppet den 17-20 juli.Det är Sveriges största agility-tävling den här säsongen, ochman räknar med runt 1 200 star-ter varje dag. Arrangemangethålls på Skutberget i Karlstadoch drar tävlande ekipage frånalla grannländer. Där kommerockså ekipage till landslaget attväljas ut.– Det är så häftigt med de härtävlingarna. När man kommerär det i stort sett bara en stor

gräsplan, och någon timme se-nare myllrar det av människor,hundar, tält och hinder. Någontimma efter att sista starten gåttär allt tomt igen, precis som iden där Kalle Anka-sketchendär de campar och sedan baradrar ihop bakgrunden, berättarEwa.Hon, Pär och Anna-Karin äl-skar livet på tävlingsbanornaoch ingen av dem kan tänka sigatt sluta ännu på länge.– Man ser många äldre som ärmed och tävlar trots att de nått70-årsåldern, så det är en sportför alla, säger Pär.– Och orkar man inte springaså får man se till att hunden gördet åt en, ler Anna-Karin.Helt klart är i alla fall att dealla tre brinner för agilityn ochför sina hundar, och ett snabbtbesök på vilken agilitytävlingsom helst bekräftar att de ärlångtifrån ensamma.
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En hund är mer än bara ett  
Ewa, Pär och Anna-Karin reser landet runt och tävlar i agility med sina hundar

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,   

FAKTA

Agility

Husvagnen är en-
bart inköpt för att

vi ska kunna åka på täv-
lingar, jag skulle aldrig
ha skaffat en annars!

Ewa Lundin

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

� En relativt ny och fartfylld täv-
lingsgren i Sverige.
� Handlar om att på kortast möjli-
ga tid och utan fel eller vägringar
ta sig igenom en hinderbana.
� Sporten visades första gången
vid en stor hundutställning i Eng-
land år 1978.
� Introducerades i Sverige i mitten
av 1980-talet. Är en officiell hund-
sport med bl.a. Svenska Mäster-
skap 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 samarbe-
te mellan hund och förare. Hun-
darna finner motivation i att arbe-
ta fritt och mot nya, spännande
utmaningar.
� Kurser i agility anordnas vid de
flesta av landets brukshundklub-
bar.
� Vallhundar har ofta en särskild
talang för sporten.
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Ewa Lundin har en egen träningsbana i sin trädgård, och hennes hundar visar gärna vad de kan för en bit korv el-
ler kaka.

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.

  husdjur – det är en livsstil

    men matte tror absolut att hon har goda förutsättningar. Bilder: Anna Hultkrantz

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


