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Det är en ytterst ödmjuk segrare som beskriver känslan 
efter tävlingen den 4–6 september på Tånga Hed i Väs-

tergötland.
– Alla är vinnare egentligen, för inom det militära arbetar 

vi tillsammans. Jag är lite chockad för jag åkte inte dit för att 
vinna utan för att det är kul, säger han. 

Mats Andersson och Tezz fick ihop finfina 1192 poäng av 
1300 möjliga. Tvåan Daniel Widmark med schäfern Försvars-
maktens Essie var bara 11 poäng efter. Trean Anngreth Gus-
tafsson och rottweilern Askelons Falkon hade 1143.

Bosse Ek var en av domarna i momentet spår. Han beröm-
mer kvaliteten på de 30 deltagande ekipagen och framhåller 
att två tredjedelar blev godkända och att hela 7 stycken hade 
över 1000 poäng. 

– Årets upplaga är den bästa jag varit med om. Exempelvis 
har alla fullföljt spåret och det är ovanligt. 

Flera ekipage fick full poäng i spåret och några hade bara 
små poängavdrag. Bosse Ek förklarar att sådana avdrag ofta 
beror på en orolig halt där hunden varit ivrig att komma iväg. 

– Hundarna ska fungera i fält och inte röja sin position. De 
som lyckats bäst är förare som lagt energi på att det ska gå 
lugnt tillväga, fortsätter Bosse. 

Anders Emgård var en av två domare i momentet patrullstig. 
Han beskriver att alla deltagare var väldigt kompetenta och 
att det som gett stora poängavdrag på pappret kan vara små 
missar i skogen. 

– Om man till exempel inte tar sin ljudfigurant så blir avdra-
get 140 poäng. Även om man är duktig så är det inga maskiner 
vi jobbar med.

Han tycker att startfältets insats är mycket imponerande 
med tanke på att både hundar och förare ska fungera i många 
timmar under flera dagar. Att se segrarnas arbete var det roli-
gaste under helgen.

– Det vinnande ekipaget visade ett fantastiskt trevligt sam-
arbete på patrullstigen. Hund och förare var ett, säger Anders 
Emgård.

Marianne Dahlin, en av domarna i lydnad och uppletande, 
berättar att lydnaden i år motsvarar brukslydnad i lägre klass 

men utan platsliggande och framförgående. De som lyckades 
bra i lydnaden hade fina detaljer gemensamt, exempelvis snab-
ba ingångar till sidan vid inkallning och apportering. 

– Ekipagets relation syns väldigt väl på lydnadsplanen. Ett 
fint samarbete mellan förare och hund ger ett bra resultat. En 
del hundar tyckte nog att de kunde själva och det ger ett min-
dre bra resultat, säger Marianne. 

Uppletandet utfördes på en öppen gräsyta med buskar i ena 
hörnet. Det var bara segraren som lyckades hitta 3 av 4 före-
mål. 11 ekipage hittade 2 föremål. 

– Det blåste så pass kraftigt att vittringen från föremålen 
blev svår att få tag på. Många hundar orkade inte följa upp 
vittring som kom i en pust och sedan försvann. Förarnas sys-
tematik skulle också kunna bli bättre, som att använda sig av 
hela baslinjen samt hålla koll på att hundarna sökt av hela ru-
tan, säger Marianne. 

Hon tycker att de tävlande genomgående var trevliga och 
stämningen var god. Det tycker vinnaren Mats Andersson 
också. Mest förbluffad och tacksam är han över att få komma 
till ett evenemang där allt är dukat och klart med figuranter 
och allt.

– Tävlingsledare och 
funktionärer gjorde ett 
fantastiskt jobb. Det är 
jättehärliga människor, 
säger Mats.

I träningen har han 
haft mycket hjälp av 
sin sambo Yvonne An-
dersson. Hon har bland 
annat tryckt på att han 
ska sätta sig ner, vänta 
och låta Tezz få tid att 
kontrollera vittring på 
patrullstigen. 

– Min sambo är hård, 
men hennes råd fungera-
de på mästerskapet. ¨
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Mats Andersson och fyraåriga labradortiken Zetastar Noble Tezz vann Försvars-
maktsmästerskapen för patrullhundar 2015. Ekipaget imponerade med sitt samarbete 
i ett ovanligt starkt startfält.
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Segraren Mats Andersson ser sig inte som 
någon tävlingsmänniska, men var fyra redan 
på sitt första Försvarsmaktsmästerskap förra 
året med Tezz.
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Anngreth Gustafsson 
och Falkon blev trea 

med 55,5 poängs 
marginal till fyran. 


