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Det är full aktivitet på 
Värendsvallen. Överallt 
rör sig hundar och män-
niskor. Oftast tillsamans. 
Ändå tycker projektleda-
ren Mia Lindholm att det 
lugnat ner sig.

– Nu är det lugnt, säger 
hon i en paus mellan två 
tävlingsgrupper.

Tillsammans med yt-
terligare elva entusiaster 
står hon bakom det stora 
arrangemanget med ett 
förberedelsearbete som 
pågått i nästan ett år och 
som inneburit arbete in i 
det sista.

– Alla i arbetsgruppen 
är nördar som också täv-
lar i agility, säger hon.

Sjukt kul
Agility är inte särskilt 
gammalt som tävlings-
form. Men den har blivit 
populär och vuxit snabbt.

– Agilityn kom till Sve-
rige på 1980-talet. Gre-

nen har vuxit snabbt och 
den växer fortfarande. 
SM har aldrig varit så 
här stort, säger Mia Lind-
holm som har en självklar 
förklaring till det stora 
intresset.

– Agility är sjukt kul 
och även om man inte 
tänkt sig det blir man 
snart en fullständig nörd. 
Det är väldigt lättsamt 
och innehåller så mycket 
glädje och det gäller även 
om man blir diskvalifice-
rad, säger hon.

De bästa av de bästa
Under tre dagar tävlas 
det dels i lag dels indivi-
duellt i tre storleksklas-
ser. Flest ekipage ställer 
upp i klassen för de stora 
hundarna och samman-
taget är det närmare 
trehundra ekipage som 
tävlar individuellt. Ska 
tidsschemat hålla gäl-
ler det att allt rullar på. 

Och det gör det. Knappt 
har ett ekipage passerat 
målhindret förrän nästa 
är på banan för att under 
cirka fyrtio sekunder pas-
sera omkring tjugo hin-
der. Fort går det och det 
gäller att allt sitter när de 
tävlande väl är på banan. 
Ett ögonblicks okoncen-
tration förvandlas snabbt 
till poängavdrag eller en 
diskvalificering. Och så är 
det även om det här rör 
sig om de allra bästa.

– Till SM kvalificerar 
man sig. De som lyckas 
ta sig hit är de bästa av 
de bästa, säger Mia Lind-
holm.

Balettartat
Liksom slalom och häst-
hoppning byggs banan in-
för varje tävling och varje 
bana har sin utformning 
och sina svårigheter. 
Under åtta minuter får 
förarna möjlighet att be-

kanta sig med banan utan 
hund. Det är något balett-
artat över rörelserna när 
förarna med handen och 
kroppen styr den hund 
som de än så länge bara 
får tänka sig. Först lång-
samt, sedan allt snabbare 
liksom för att köra loppet 
i tanken. Efter genom-
gången kan man fortfa-
rande se en och annan gå 
försjunkna och dirigera i 
luften medan de gör små 
piruetter eller springer 
till några steg. Nog kan 
det te sig lite märkligt 
men när hundarna väl 
är på plats förstår man 
att träningen kan behö-
vas. För det går som sagt 
fort och den som behöver 
fundera är ohjälpligt be-
segrad.

Aldrig hundens fel
Att man även som okun-
nig upplever agilityn som 
så glädjefylld har med 

hela stämningen och at-
tityden att göra. Att säga 
att förarna aldrig höjer 
rösten vore att säga för 
mycket för under loppen 
tjoas det av och till friskt. 
Och visst kan man höra en 
eller annan suck när hun-
den väljer en annan väg 
än den föraren tänkt sig. 
Men det är snabbt över-
gående och ingenstans 
hör man någon skälla på 
sin hund. För går det fel 
är det aldrig hundens fel. 
Det är alltid föraren som 
varit otydlig.

Mia Lindholm har yt-
terligare en förklaring 
till att agilityn verkar så 
glädjefylld.

– Hunden och föraren 
är tillsammans hela tiden 
och interagerar i varenda 
rörelse. I många andra 
sporter skickar man iväg 
hunden för att arbeta. 
Hunden är ett flockdjur 
och trivs med att arbeta 

ihop med flockledaren, sä-
ger hon.

Många olika raser
Ofta innehåller en agility 
tävling förutom de olika 
storleksklasserna också 
grenarna hopp och agility. 
Så är det också på SM 
men inte så att man kan 
välja vilken gren man vill 
vara med i.

– I SM kör vi hopplop-
pen som kvalificering, sä-
ger Mia Lindholm innan 
det är dags för kvalifice-
ringsomgången för lag-
tävlingen för stora hun-
dar. Banan är 150 meter 
lång och har en beräknad 
tid på 40 sekunder. Hun-
darna springer de 150 
meterna och ibland mer 
beroende på hur snålt de 
kan vända. Förarna hin-
ner knappast med alla 
metrarna. En del är vis-
serligen med vid nästan 
alla hinder men de flesta 

Agilityn bjuder på ett imponerande samspel. Mitt i hoppet är uppmärksamheten riktad mot föraren.

Agility 
med fart 
och glädje
Det var tätt mellan hundar av alla 
de slag när SM i Agility avgjordes 
i helgen. Värendsvallen fylldes av 
fart, samspel och glädje när Sve-
rigeeliten gjorde upp om placering-
arna både individuellt och i lag.

– Agility är sjukt kul och 
även om man inte tänkt 
sig det blir man snart 
en fullständig nörd. 
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tar genvägar och hoppas 
att hunden för någon se-
kund ska klara sig själv 
över hindret eller genom 
tunneln.

Hundarna är av många 
olika slag och för den 
okunnige gäller det att 
lyssna till speakerns pre-
sentation. Här finns bor-
der collie och labradorer, 
tollare och belgiska vall-
hundar och många andra 
raser som det krävs kun-
skap för att identifiera. 
Och agility tycks kunna 
utövas av de flesta hund-
raser.

– Lite över hälften av 
alla hundraser är regist-
rerade som tävlingsak-
tiva i agility, säger Mia 
Lindholm.

Namn som förpliktigar
Vd mindre agilitytävling-
ar omringas tävlingsba-
nan ofta av tält där förare 
och framför allt hundar 

kan koppla av mellan täv-
lingsinsatserna. Den här 
gången får man gå en li-
ten bit innan man hittar 
tälten. Men då är de desto 
fler. Vid ett av tälten hål-
ler laget Ajwistja på att 
samla ihop sig inför efter-
middagens tävlingspass.

– Vi är från Söderkö-
pings brukshundsklubb, 
säger Maria Alstander 
som tävlar med sin Shet-
land sheepdog Winna.

– Shelties går väldigt 
bra i agility. Winna är 
duktig, säger hon.

Flera av hundarna 
har namn som förplikti-
gar. Hennes lagkamrat 
Pia Åström har också en 
Shetland sheepdog, eller 
sheltie som de också kall-
las.

– Den kallas AjAj men 
det riktiga namnet är 
Brainpools go for gold, sä-
ger hon.

Dömer aldrig någon
Lagmedlemmarna lägger 
mycket tid på sina hun-
dar men tycker också att 
de får mycket tillbaka.

– Först och främst har 
vi ett genuint hundin-
tresse. Att hålla på med 
agility är väldigt positivt 
och går det dåligt försöker 
man tänka att det är man 
själv som gjort fel, säger 
Pia Åström.

– Sedan har man som 
en stor familj. Man lär 
känna människor över 
hela landet, säger Maria 
Alstander.

Catharina Jägevall har 
med sig två hundar, dels 
tävlingshunden Jack dels 
den dansk-svenska gårds-
hunden Sally.

– Sally är utbildad vård-
hund för dementa. Om 
någon är orolig räcker det 
med att hon kommer in i 
rummet för att hon ska ha 
en lugnande effekt.

En orsak till att hundar 
fungerar så bra i många 
sammanhang har att göra 
med deras stora tolerans.

– De dömer aldrig nå-
gon, säger Catharina Jä-
gevall.

Koncentrationssport
Att det drar ihop sig till 
tävling tror hon inte be-
kymrar hundarna något 
särskilt men mer än en 
gång händer det att hun-
darna tycks få helt egna 
idéer. Ofta tycks de glatt 
upphetsade och tar ett ex-
travarv genom en tunnel 
eller flyger över ett hin-
der som står lämpligt till 
men inte är i tur. En cock-
erspaniel tycks särskilt 
livad och väljer att hoppa 
över tunnlarna stället för 
att springa igenom dem. 
Och fel väg kan inte ång-
ras. Det leder till att eki-
paget diskvalificeras. För 
föraren är det bara att 

fundera på vad han eller 
hon kan göra bättre nästa 
gång.

– Oftast är det vi som 
är påverkade av tävlings-
nerver och som i vår tur 
påverkar hundarna. Det 
är svårt att göra likadant 
som på träning. Agility är 
en fruktansvärd koncen-
trationssport. Du måste 
ha hunden mellan tum-
men och pekfingret även 
om den är en bit bort och 
du kan inte ha en tanke 
på något annat, säger Ca-
tharina Jägevall.

Måste ligga på gränsen
Sandra Sjöberg är en av 
dem som lyckas hålla ord-
ning på både sina nerver 
och sin hund Milla. Eki-
paget tillhör landslaget 
och tillsammans tar de 
hem segern i den indivi-
duella tävlingen för de 
minsta hundarna. 

– Det är jättesvårt att 

veta vad som gör att vi 
vinner idag. Det är en 
blandning av nerver och 
att ha en hund som är bra 
tränad. Sedan ska man ha 
lite tur och få en bana som 
passar.

I agility är gränsen mel-
lan succé och diskvalifice-
ring ibland hårfin.

– Ska man ha en chans 
att vinna måste man ligga 
på gränsen, säger hon.

Dessutom måste man 
ha en hund som är väl 
tränad.

– Milla vill göra rätt. 
Hon är lättlärd och snabb 
och har en bra kropp. Hon 
gör det här för mig och vill 
inget annat än att ha kul 
och att jag ska bli nöjd, 
säger Sandra Sjöberg.

Catharina Jägevalls Lancashire heeler Jack verkar nöjd med sin 
insats.

Sandra Sjöberg och hennes hund Milla intervjuas efter att ha 
vunnit agility-SM för små hundar individuellt.

Det här känns inte roligt. Men jag gör det ändå.

Det är full fart när en papillon tar sig igenom slalombanan.

Sheltien AjAj tar tävlingsuppståndelsen med ro.

Ibland är det svårt att förstå hur hundarna kan hålla reda på 
var de har sina tassar.

Maria Alstander tävlar med 
sheltien Winna.

Agility handlar om samspel, 
fart och glädje.

Tore 
Sjöqvist

tore.sjoqvist@vaxjobladet.se
073-094 91 80

Johan Mähler och hans Monster börjar bra. Men innan loppet är 
över har Monster gått fel väg och ekipaget diskvalificeras.

Raserna är många. Jeanette Sahlsten tävlar med 
dvärgpudeln Zlatan.


