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Ungdomsansvarig
Kommitté: Eva von Celsing, Paulina Sivautt, Peter Flinck, Tilde Udin, 
Andrea Stenlund

Ungdomsstipendiat 2018

Två år har gått sedan jag erhöll SSRK:s ungdomsstipendium. 
Jag har trots omständigheterna under det senaste året kunnat 
genomföra en del hundträning och spårprov. Utställningar är 
helt strukna från schemat. Den senast genomförda utställning-
en var på Crufts i mars 2020. Crufts genomförs år 2021 i juli och 
kanske blir det även den första utställningen efter uppehållet.

Text: Jennifer Botos

När jag fick stipendiet hade jag en egen 

welsh, året efter skaffade jag mig en till. 

Det är två tikar vid namn Don’s Super-

model, 4 år, och Don’s Clamour for 

Glamour, 2 år. Jag uppskattar att båda 

hundarna är väldigt olika. Detta har 

bidragit till att jag som hundförare har 

utvecklats mycket. Tack vare stipendiet 

har jag kunnat få goda råd och stöd i 

min träning av båda hundarna.

Stipendiemedlen utnyttjades först 

till en kurs hos Helene Pettersson i 

närheten av Nynäshamn. Här gick vi 

igenom grunderna i spanielträningen, 

både teoretiskt och praktiskt. Vi fick 

pröva på att lägga ut enkla apporter 

och vi fick se och lära av varandra. Vi 

arbetade mycket med att ”leka” fram 

ett intresse till att apportera, vilket 

ökade min hunds vilja. Kursen gav mig 

mersmak av spanielträning och motiva-

tion till att fortsätta träna. 

Jag bodde i Uppsala under denna 

tid så jag försökte hitta någon tränare 

som höll till där med omnejd. Jag hit-

tade Marie Sallander i Knivsta. Jag ge-

nomförde en jaktkurs hos henne som 

innehöll mycket lydnad, kontaktöv-

ningar, stadga samt flera apporterings-

övningar med mera. Efter kursens av-

slut så samlade jag och några andra i 

Uppsala ihop en grupp med spanielä-

gare som hade behov och lust att träna 

med sina hundar. Vi fick då möjlighet 

att kunna träna vidare på olika mo-

ment hos Marie vid ett flertal tillfällen.

Utöver kurserna ovan hittade 

jag även en tvådagarskurs som hölls 

av Annika Lingander och Yvonne 

Schwermer-Herngren. Det var en fort-

sättningskurs och därför lite mer av-

ancerad. Denna kurs innehöll olika 

övningar som behandlade stadga, sök 

och apportering. Sista dagen fick vi 

även chansen att pröva på att genom-
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föra ett nybörjarprov. Jag hade med 

mig min yngre hund vid detta tillfälle 

som fick möjlighet att apportera vilt för 

första gången (något som hon både var 

bra på och tyckte om!).

Flera av oss deltagare i kursen har 

också fortsatt att träna tillsammans. 

Detta är väldigt givande då vi kan dela 

många bra tips och idéer med varan-

dra. 

Vid ett tillfälle åkte flera av dessa 

deltagare gemensamt till Torbjörn Au-

gustinsson i Strängnäs för att få träna i 

en viltrik mark. Här fick vi även möjlig-

het att få skjuta vilt för vår egen hund. 

Nu bor jag i Södermanland och har 

haft turen att få deltaga vid några and-

jakter. Min yngre hund har visat fram-

fötterna rejält, hon apporterar med 

ett bra grepp och stor vilja. Min äldre 

hund, Vivi, är viltspårschampion och 

har även startat i agility och fått kvali-

ficerat poängresultat i rallylydnad. Den 

yngre, Rosy, har klarat anlagsklass i vilt-

spår. Målet är att även hon ska lyckas 

bli viltspårschampion och jag har som 

mål att bägge hundarna ska starta på 

vattenprov framöver.

Charmen med spanielträning är att 

det går att genomföra på ett enkelt sätt 

och att korta, effektiva träningspass ger 

bästa resultat. Alltså finns det inga ur-

säkter för att inte kunna träna någon 

dag! Det är även tydligt för mig att man 

aldrig blir helt fullärd och att det är en 

färskvara som ständigt behöver förnyas 

hos både hund och förare. 

Slutligen vill jag tacka SSRK för 

stipendiet, alla hängivna instruktörer 

samt kennel Don’s som har fött upp 

båda mina två mångsidiga hundar som 

klarar sig galant både i utställningsring-

en och i arbete. n


