Tjänstehund

Försvarsmaktshundsmästerskapen för patrullhundar

En rysare från
början till slut

Jöran Wikbladh med Askelons Embla – en av många duktiga rottweiler på årets FM mästerskap.

9–11 september genomfördes årets Försvarsmaktshundsmästerskap på Marma skjutfält.
Det blev en rysare ända till sista tävlingsmomentet. Till sist var det tävlingsrutin och föremålsintresse som avgjorde segern.
Text och bild: Peter Forsberg

I

nget av distrikten hade anmält intresse att ansvara för årets arrangemang. Det fanns en överhängande risk
att det inte skulle bli någon tävling över
huvud taget. I detta läge tog Försvarsmaktsgruppen på sig att arrangera årets
Försvarsmaktshundsmästerskap. I praktiken innebar detta att Sven-Börje Persson och Bo Ek samt deras vänner och
bekanta räddade situationen.
Kvoten på 30 ekipage var fylld via direkt
kvalificering och resultat på distriktsmästerskap när tävlingen drog igång på fredagen med invigningsceremoni, veterinär-
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besiktning och lottning. Fredagskvällen
avslutades med en kamratträff i matsalen.

Bra början
Den egentliga tävlingen drog igång tidigt i ottan på lördagsmorgonen. Veckan
innan hade bjudit på regn i massor men
arrangören verkade ha vädergudarna på
sin sida. Septembersolen visade fram sitt
vackraste ansikte och skapade en trevlig
stämning bland tävlanden, funktionärer
och publik under hela tävlingen.
Med ett sinnrikt stationssystem och en
tight tidsplanering flöt tävlingen på un-

der hela dagen. Trots det märktes det på
domare, tävlingsledare och funktionärer
att dagen varit lång när de kom tillbaka
till lägret sent på eftermiddagen.

Hög kvalitet på ekipagen
Att ha en snärtig tävlingslydnad är inte
något som brukar premieras eller vara ett
ideal bland patrullhundförare. Trots detta
kan det vara där som en mästerskapstävling
avgörs eftersom ekipagen överlag håller hög
klass, framför allt på patrulleringen.
– Jag tycker mig se en kvalitetshöjning
från tidigare år, både på hundarna och
bland förarna. Framförallt har hundförarna blivit duktigare på taktikdelen vid patrulleringen. Det är också något som märks
i betygen, konstaterade en trött men nöjd
Dan Majlöv, domare på patrullsträckan.

Tät strid i toppen
När tävlingsdagen var slut låg AnnaLena Bergestål med sin rottweiler Askelons Elvis överst på resultatlistan. Men

Tjänstehund

inget var avgjort och det var tätt i toppen. I princip skulle vem som helst av det
första tiotalet ekipage ha chans på guldet
och den prestigefyllda titeln ”Årets Försvarsmaktshund”. Söndagen skulle innebära en spännande och intressant slutstrid där det till sist var uppletandet som
avgjorde vem som blev årets patrullhund.

SBK är respekterad och
uppskattad av många
På kvällen bjöds det på middag i matsalen. En av gästerna, förbundsordförande
Staffan Thorman tog tillfället i akt att reflektera över Brukshundklubben i Sverige
år 2011. I konkurrans med andra verksamheter och som en eventuell effekt av
ökad urbanisering har SBK tappat i medlemsantal det senaste årtiondet. Trots
detta pekade Thorman på att SBK som en
frivillig organisation är respekterad och
uppskattad av en rad olika myndigheter,
däribland Försvarsmakten.

Positivt med många
rottweiler

Årets medaljörer, med Merja Söderlund och Strömsholms Dundra på guldplatsen!

Han konstaterade också att av tävlingens
trettio ekipage var nio stycken rottweiler.
– Det är roligt att se så många rottweiler på en sån här tävling. I många länder har rottweilern fått en stämpel som
en ”kamphund” som man vill förbjuda,
tillsammans med en del andra raser. I
Sverige finns dock en stor enighet om
att problemet med farliga hundar inte är
ett hundproblem utan ett ägarproblem,
konstaterade Thorman.

poäng och av 30 ekipage var 27 godkända. Slutstriden avgjordes när sista hunden
kom ut ur uppletanderutan med alla föremål och fick en dubbel tia i betyg.

Många fina resultat
Söndagen bjöd på ett perfekt tävlingsväder och fina tävlingsresultat. Slutresultatet visade att tio ekipagen låg över 1000

Rutinerad vinnare
Årets vinnare av Försvarsmakthundsmästerskapen Merja Söderlund är ett
välkänt namn i dessa sammanhang.
Detta tillsammans med schäfertiken
Strömsholms Dundra är det tredje året
som hon deltar i Försvarsmaktshundsmästerskapen.
På den klassiska frågan hur känns
det svarar en lycklig och lättad Merja
Söderlund:
Pippi är fortfarande aktiv som tävlingshund.

– Jag är jätteglad. Jag var fruktansvärt
nervös innan tävlingen. Dundra har varit
skadad och jag har inte kunnat konditionsträna henne som jag velat innan tävlingen.
Vad skulle du säga ledde till framgången?
– Jag har en hel del tävlingsrutin eftersom jag även tävlar bruks. På den här
nivån är alla jätteduktiga. Man måste
vara bra på alla delar för att ha en chans
att vinna.

Försvarsmaktens Cezzan kämpade sig in på en andra plats!

De tre medaljörerna vid årets Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar blev:
Guld – Merja Söderlund och Strömsholms Dundra (1067 p).
Silver – Annelie Damberg och Försvarsmaktens Cezzan (1061 p)
Brons – kom Viljo Heikkilä och Lövlunds Fixxa (1053,5 p). ¨
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