SM i patrull- och räddningshund

Försvarsmaktsmästerskap för

patrullhundar
Medaljörer i räddningshunds-SM 2012. Fr v:
Maud Karlsson Bruksgården’s Myra (3:a),
Ann-Marie Melin Vassruggens Unja Seljabrekka (1:a),
Kristina Svensson Mallekrafts E’bästa (2:a).

Medaljörer i Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar 2012. Fr v:
Merja Söderlund Strömsholms Dundra, Enköpings BK (3:a),
Yvonne Svensson Lövlunds Knut, Sölvesborgs BK (1:a) ,
Kicki Wallin Toshibas Porsche, Lerums BK (2:a).

Svensk mästerskap för

räddningshundar
Det västgötska kulturlandskapet och ett underbart septemberväder med sol och västanvind utgjorde inramningen på årets Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar, svenska
mästerskap för räddningshundar och världshistoriens första officiella rallylydnads-SM.

ungefär två kilometer väster om Vårgårda
i Västergötland. Övningsfältet användes
fram till 1995 av Älvsborgs regemente (I
15). Remmene skjutfält ligger i Herrljunga
kommun. Fältet har tidigare varit nedlagt
men öppnades igen för övningsverksamhet
2008. I dessa omstruktureringarnas och
nedbantningarnas tidevarv är det att anse
som ganska unikt.

Text och foto: Peter Forsberg

Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar
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ammanfattningsvis var det välarrangerat. Som utomstående betraktare märker man det genom att det mesta verkar flyta på och att både arrangörer och tävlande
verkar avspända och nöjda. Förutom Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar
och SM för räddningshundar arrangerades
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det första officiella mästerskapet i Rallylydnad. Västra distriktet som stod som arrangör för tävlingarna hade valt att lägga dem
på Tånga Hed och Remmene skjutfält. Platsen verkar vald med omsorg och eftertanke.
Epicentrum för tävlingarna var Tånga Hed.
Tånga Hed är ett förre detta övningsfält

Tävlingarna började med en invigning
med påföljande kamratträff på fredagskvällen, där det bjöds på ärtsoppa och
punsch. Stämningen är alltid på topp när
tjänstehundsfolk från hela landet strålar
samman.
Patrullhundarnas startfält hade 30
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2011 arrangerades inget Räddningshunds-SM. Därför var det extra intressant att se var eliten av räddningshundar
i Sverige ligger just nu. Ingen behövde
åka hem besviken. Ekipagen tävlar i fyra
olika moment. Ytsök, ruinsök, koppelsök och lydnad. På lördagen genomfördes ytsök och lydnad. På söndagen genomfördes ruinsök och koppelsök.

Mycket träning bakom
framgången

My Hörting med Degn’s Mara tog hem en åttonde plats. Hon tävlade för Sveriges Hundungdom
och var tävlingens yngste deltagare.

startande. Dessa var indelade i två grupper för att underlätta logistiken. Lördagens tävlingar för patrullhundarna innehöll patrullering, spår och lydnad.
Söndagens tävlingar var upplagda på
samma sätt med den skillnaden att lydnaden ersattes med uppletande.

Svårt att följa tävlingen
Upplägget med en tävling som genomförs
på två täter, gör det näst intill omöjligt för
en publik att under tävlingen och i realtid
ha överblick och följa olika hundar. Det
enda sättet att få denna överblick är om
man studerar resultatlistan. Arrangören
hade ordnat så man från cafeterian kunde följa med i tävlingen genom att studera
resultatlistan som ständigt uppdaterades.

Dundra kom på en hedervärd tredjeplats.
Hon fick även motta ett hederspris från i
fjol på söndagens prisutdelning.
2013 års Försvarsmaktsmästerskap
för patrullhundar kommer att genomföras på Marma skjutfält. Arrangörerna kommer att få det tufft att övertrumfa årets arrangemang.

Räddningshunds-SM
Efter ett sabbatsår och med ett helt nytt
nationellt regelverk för mästerskapstävlan
hade nio ekipage kvalat in till 2012 års
Svenska mästerskap för räddningshundar.

På söndagseftermiddagen kunde AnnMarie Melin med ”Nessie” (Vassruggens
Unja Seljabrekka) fatta segerpokalen.
”Nessie” är fem år och en golden retriver av jakttyp. Hon är en riktig arbetsmaskin. I våras blev hon mamma till tio
valpar så hela sommaren har varit en resa
mot att återfå formen, både som tävlingshund men framför allt som en del i den
svenska internationella räddningshundstyrkan, Swedish International Fast Response Team (SWIFT). Under sommaren
har de varit på tre träningsläger. Senast
på ett träningsläger med de polska räddningshundskollegorna. Det genomfördes i
Zagan i Polen för två veckor sedan. Matte
Ann-Marie Melin jobbar till vardags som
högstadielärare, så hundträningen sker
på hennes fritid.
På andra plats med bara tre poängs
marginal kom Kristina Svensson med
Mallekrafts E´bästa.
Bronsmedaljör blev Maud Karlsson
med Bruksgården’s Myra. ¨

Spännande slutstrid
Detta faktum innebar att det var spännande ända in i slutet. Både Yvonne
Svensson med Lövlunds Knut, Sölvesborgs BK och Kicki Wallin med Toshibas
Porsche, Lerums BK låg bra till poängmässigt. Till sist var det Lövlunds Knuts
fantastiska jobb på patrullstigen som
avgjorde vem som fick ta på sig segrartröjan och stiga upp på prispallen som
vinnare av årets Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar. Fjolårets segrare Merja Söderlund med Strömsholms

Slutspurt. Silvermedaljören i Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar 2012, Kicki Wallin
med Toshibas Porsche kämpar på i uppletanderutan i tävlingens slutskede.

Sverige har blivit

R

STÖRRE!

äddningshundsgruppen meddelar med glädje att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att öppna upp rekryteringsområdet för
räddningshundar från Sundsvall i norr till Skåne i söder.
Med anledning av detta kommer utbildningen av räddningshundar att återupptas i
större delen av landet – för mer information, vänd dig till din lokalklubb eller ditt distrikt.
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