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TJÄNSTEHUNDAR GJORDE UPP OM
MÄSTARTITLAR I SOLIGA BLEKINGE
Ett välordnat jubileums-SM bjöd på två nya vinnare i Svenska brukshundklubbens
(SBK) tjänstehundsgrenar. Bäst i Sverige 2018 är Mia Lindblom med sin Putte inom
räddningshund och Mikael Åberg tillsammans med Elmer inom patrullhund.

E

n stark sammanhållning präglade tjänstehundsmästerskapet 2018 med SM för räddningshundar och
Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar. Bägge tävlingarna gick av stapeln under jubileumsdagarna 22–26 augusti med Ronneby Brunnspark som central punkt. Glada
miner, vänliga ord och lyckönskningar både till höger och
vänster, till och med i de mest nervösa stunderna. Erfarenheter delades på ett väldigt generöst sätt, vilket framkom i
samtal med tävlingsdeltagare och funktionärer.
– Alla är vänner och vi tränar ju tillsammans annars
också, uttryckte sig Malin Areskog, som tävlade i räddning
med sin Skrållan, labrador retriever.

RASMASSOR OCH TÅGVAGNAR
Det är första gången på flera år som det hålls ett svenskt
mästerskap för räddningshundar. Uppehållet beror främst
på att uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) varit under omarbetning och till slut landat i en nationell inriktning för ekipagens arbete. Med nya
regler och förutsättningar hade åter certifierade förare och
hundar en chans att göra upp om pallplatserna i SM.
I år startade elva tävlande med sökmomenten ute på
Räddningstjänsten övningsplats i Stilleryd, nära Karlshamn. Tävlingsledningen hade extrautrustat området med
stora högar av bildäck och lastpallar. Tillsammans med
annan bråte, jordmassor och en monstruös växtlighet gömdes figuranterna inför ruinsöksmomentet. På området för
ytsök täcktes marken omväxlande av gräs, grus, betong
och glassplitter och här kunde figuranterna ligga gömda på
containertak eller i något av alla de fordon, tågvagnar eller
bodar som fanns på området.
– Jag var jättenervös på vägen hit så jag trodde jag skulle
svimma. Nu är det lite lugnare, men man vet ju inget om
hur tävlingsområdet ser ut, berättade David Dahlgren med
ett lugnt yttre, på plats i karantänen för de tävlande.
– Det var en ren slump att jag började med räddning för
jag hade inte haft hund tidigare och min fru var aktiv inom
sök och lydnad. Men jag såg en blänkare om att prova på
räddning på en klubb och två år senare är jag här, fortsätter David, som kom på en fjärde plats tillsammans med sin
hund Scilla, terveuren.

OLOFSTRÖM BJÖD PÅ
SPÅR- OCH PATRULLMARKER
Bland landets patrullhundsekipage var det 30 som kämpade i Försvarsmaktsmästerskapet. Spår- och patrullmomen-
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Elmer har markerat
längs patrullstigen
tillsammans med
Mikael Åberg.

ten genomfördes i kuperad terräng i blandskog nära Halens
camping i Olofström.
– Det är utmärkta spårunderlag med lagom fuktighet
som gör att vittringen ligger kvar bra. Sölvesborgs och
Olofströms brukshundklubbar har lagt ner oerhört mycket
jobb för att få till alla spår och patrullstigar för samtliga
deltagare, sade överdomaren Sven Börje Persson med eftertryck.
På samlingsplatsen för de startande fanns Veronica Nilsson, som väntade på att få börja sitt patrullmoment i den
svalkande skogen. Hon gjorde sitt fjärde Försvarsmaktsmästerskap och hade Zally, rottweiler, vid sin sida.
– Det är lika spännande varje gång med olika platser,
vindriktningar och dagsform. Vi missade på spåret igår tyvärr, trots att vi varit här och tränat och då har det gått
perfekt, berättade Veronica Nilsson.

sm 2018

– Jag tycker att det överlag fungerar väldigt bra och är gemytligt, som på alla SBK-tävlingar. Extra kul med jubileet
och de andra mästerskapen samtidigt – det vore roligt att få
uppleva fler gånger, fortsatte Veronica.
Momentet uppletande ingår också för patrullhundsekipagen och var förlagt till samma ruta som övriga grenar
bland bokträden i Ronneby Brunnskog. Det blev för de flesta en svår nöt att knäcka. En av de få som lyckades med full
pott inom de fem minuterna var Lise-Lott Svensson tillsammans med sin schäfer Nemo.
– Det blev ett riktigt bra avslut för oss att få med alla föremålen i uppletandet. Nu har vi genomfört SM i alla fall,
även om det inte gått bra i allt. Men arrangemanget här
gillar jag och ger det toppbetyg, sa Lise-Lott med ett leende.

PRISUTDELNING MED STORPUBLIK
Med Lisa ”Ring så spelar vi” Syrén som värd på scenen
och en stor publik i Brunnsparken blev prisutdelningen
näst intill som en rockkonsert. Så många glada och rörda
hundförare på prispallarna och ett skönt gensvar från övriga närvarande i eftermiddagssolen gav verkligen slutet på
jubileumsdagarna extra lyskraft.
– Det är första gången på länge som jag är med i SM och
dessutom med ny hund. Jag är tårögd och det är jättekul,
uttrycker Mia Lindblom efter sin vinst i SM för räddningshundar tillsammans med Putte, riesenschnauzer.
Hon blev ärad med medaljer, som överlämnades av Blekinges landshövding Sten Nordin och Svenska brukshundklubbens förbundsordförande Rolf Weiffert, och eklövskrans på prispallen i Ronneby Brunnspark.
– Putte är allround och hittar alltid alla människor, men
kanske inte alltid efter reglerna, då de ändras ofta för räddningshundarna. Nu ska vi fortsätta att träna, bland annat
tillsammans med min internationella träningsgrupp och
andra hundförare som jag har att tacka för att jag står här
idag, fortsätter Mia.
Högst upp på pallen för patrullhundar fick även en annan
förstagångsetta ta plats. Mikael Åberg som kämpat ihop
med schäfern Elmer. Bland utdelarna av pokaler och plaketter fanns Försvarsmaktens chef för avdelningen PROD
FRIV Stefan Hallén och skolchefen för hundtjänstskolan i
Marma Christer Erixon.
Mikael var märkbart tagen och hade svårt att svara när
Lisa Syrén ville få några ord direkt efter medaljutdelningen.
Men med lite tid och en enskild pratstund strax därefter
gick det bättre.
– Otroligt nervöst att tävla, som alltid. Men otroligt att
vinna nu fjärde gången som jag är med i tävlingen, dessutom
tillsammans med min pensionär Elmer som snart blir tio år.
Vi har tidigare legat på allt från tredje till tjugonde plats,
förklarade Mikael Åberg med en varm blick på Elmer.
Vad har Mikael för tips till andra som vill utvecklas och
bli bättre, kanske med siktet på en mästartitel?
– Bara att köra på – det kommer alltid att finnas motgångar och medgångar, konstaterade Mikael lugnt. n

Anna Sjöberg och Benz
i full fart på räddningsplatsen i Stilleryd.

Mia Lindblom och Putte som
markerar under ytsöket i
räddning.

Prispallen SM för räddningshundar 2018
GULD: Mia Lindblom/Bardlands Prins Putte, Stockholm S:a BK
SILVER: Maria Axelsson/Reducks Ture Sventon, Säffle BK
Brons: Olivia Jonsson/Kopets chocolate Energy, Väsby BK

Läs mer

Deltagande ekipage: tjh-masterskap.se
SM-arrangemanget och resultat: sm2018.se
Utbilda dig till tjänstehundsförare:
brukshundklubben.se/tjanstehund

Prispallen Försvarsmaktsmästerskapet 2018
GULD: Mikael Åberg/Försvarsmaktens Elmer, Karlsborgs BK
SILVER: Annalena Andersson/Jebas Zota, Kalix BK
BRONS: Sven Hemmingsson/Labbmoa’s Lira, Sölvesborgs BHK
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