
 

 

Hundungdomar på träningsläger i Götene 

 

Under första i september hölls ett träningsläger på Götene Brukshundklubb för ungdomar upp till 25 år till-

sammans med sina eller familjens hundar. Arrangör var Svenska Brukshundklubbens Skaraborgsdistrikt och 

deltagarna kom spridda från distriktets olika lokalklubbar. 

 

Lägret startade fredag kväll med ett distriktsmästerskap i lydnad och avslutades på söndag eftermiddag. 

 

Upplägget är väl anpassat för unga förare och deras hundar, exempelvis sover de flesta i brukshundklubbens 

stuga med sina hundar i säkert förvar bredvid sig. Några har familjens husvagn på plats och bor då där, 

kanske tillsammans med några kompisar. Ledarna kommer företrädesvis från Götene och Lidköping och 

deras ansvar ligger på full kontroll över barnen och djuren hela helgen plus att alla skall sysselsättas, dagtid 

med träning och kvällarna ägnas åt lekar, tävlingar samt godisfest innan det är dags att sova en stund. 

 

Första kvällen startade med ett DM i lydnad, såväl individuellt som i lag. De individuella klasserna var upp-

delade i två grupper, en från 8-18 år och en för 19–25 år. I år kunde dessutom ett klubblag koras som DM-

mästare och det var Götene som hade tre individuella kvalificerande resultat. 

 

Resultat Ungdoms-DM i lydnad: 

 

 upp till 18 år 

Ida Edquist med Sally, Tibro BK 159,5 poäng 

18-25 år 

1. Wilma Kjellqvist med Tollarbos Indra El Nacho, Karlsborgs BK, 165,5 p 

2. Agnes Edlund med Juni, Götene BK, 161 p 

3. Aleksandra Gustavsson med Vildandens Guldhjärta af Gremir, Götene BK, 149 p 

4. Hanna Andersson med Jessie, Götene BK, 141 p 

 

 

På lördagen fick ungdomarna prova på de två bruksgrenarna spår och sök och på eftermiddagen tränads det 

på att leta utlagda föremål i skogen, så kallat uppletande. Allt detta är förberedande övningar i brukshund-

sporten och som man så småningom kan fortsätta utbilda sin hund och tävla i. Hundarna visade goda talanger 

och det är bara att hoppas på att de unga förarna gillar sporten och vill fortsätta träna. Spårinstruktörer var 

Emma Johnsson, Per Carlsson och Anna Gustavsson från Götene BK och sökinstruktörer Christina Abra-

hamsson och Nina Ellhage från Lidköpings BK. 

 

Söndagen ägnades åt agility och rallylydnad, som är mycket populärt bland hundungdomar. Här byggdes 

banor i olika svårighetsgrader och alla fick träna så mycket de orkade och ville. Instruktörer här var Mai 

Junker och Ingvor Helin med många års erfarenhet av dessa grenar. Båda representerar Götene BK. 

 

Söndag eftermiddag avslutades lägret med trötta och nöjda hundar såväl som unga och förhoppningsvis in-

spirerade hundförare. 

 

 

 

Bildtexter: 

 

Ungdoms-DM i lydnad. Laget som vann, fr.v. Hanna Andersson med Jessie, Aleksandra Gustavsson med 

Drömma och Agnes Edlund med Juni, samtliga från Götene Brukshundklubb. 

 



 

 

Deltagare ungdomslägret: (förnamn, hundens namn och klubbtillhörighet). Fr.v. längst bak; Carl med 

Fanta, Karlsborg, Adrian med Indra, Karlsborg, Matilda med Hope, Karlsborg, Amanda med Diesel, Karls-

borg, Karolina med Ida, Töreboda, Alva med Ellie, Hagfors, Emma med Stiffie, Skara,  Nathalie med Svea, 

Falbygden, Tiril med Gizmo, Evelina med Tuva, Stenstop, Emma med Elda, Jönköping, Frida med Thula, 

Karlsborg, Lovisa med Alfons, Skövde, Hanna med Dutchess, Skövde, Wilma med Zoze, Karlsborg, Matilda 

med Ellen, Götene, och Aleksandra med Drömma och Amigo från Götene. Foto: Anna Gustavsson 


