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Kung Musse - ja han har kom-
mit att kallas så av vänner och 
bekanta, SE DragCH SE SpCH, 

SE RphCH SE LCH Conover’s Believe in 
Me, eller kort o gott "Musse" som han 
heter till vardags. 

Vi kan redan här och nu poängtera 
att han är vår absoluta Drömhund!! 
Denna lilla hane från kennel Conovers 
som vi kommit att få uppleva så mycket 
med. Han är en härlig, lättsam famil-
jemedlem och en otrolig arbetskompis. 

Han gillar att ”ta i” och jobba med 
sin kropp, vi har alltid haft en fördel 
när det har varit tunga förhållanden 
i terrängen på tävlingar och prov för 
då har han  lagt in en extra överväxel 
och om han varit en skidåkare skulle 
han nog älska att delta på Tour de 
Ski, särskilt den där sista etappen 
uppför slalombacken.

Han är helt tyst och alltid foku-
serad på sin uppgift, kontakten och 
samarbetsviljan finns alltid där.

Det finns ett fåtal hundar och 
förare/ägare i Sverige som 
tillsammans har flera ”ar-

betschampionat”. Några av dem är 
Flatcoated Retrievers, två av dem bor 
i samma familj! Jag har haft möjlig-
het att få träna tillsammans med dessa 
ägare/förare som instruktörer vid två 
tillfällen. Jag har träffat få så fram-
gångsrika ”hundmänniskor” som är så 
ödmjuka, så villiga att dela med sig av 
sin kunskap och som plockar fram så 
mycket motivation i mig!

Hur når man de framgångar som 
denna familj gjort. Supermaterial vad 
gäller hund, alltså välja ”rätt” valp från 
början? Unika tränaregenskaper? En 
sällsynt lyckad kombo? Ren tur? Kan 
jag nå dit med mina hundar? Vad krävs 
för att lyckas inom så många grenar? 
Måste fokus vara låst på tävling för att 
nå dit de nått eller kan man ”bara” trä-
na med lusten som drivkraft och ändå 
nå långt fram? Krävs det en hel familj 
med ett brinnande intresse, lojala trä-

Brita rydBäck intervjuar 
tomas & ulrika HedBerg

Hedbergs hundar

Det ska börjas i tid! Musse, 8 veckor gammal, 
tycker att metallapporten är tjosan.

ningskamrater eller kan man komma 
dit på egen hand? 

Med dessa funderingar i (och i san-
ningens namn några till) samt en tanke 
om att ”äras den som äras bör” tog jag 
kontakt med Ulrika och Tomas Hed-
berg. Här är deras berättelse om två 
fantastiska hundar och de makalösa 
framgångar de haft tillsammans inom 
hundsporten. Det är även en berättelse 
om en vardag full av glädje över att få 
dela den med representanter för en un-
derbar ras!

Foto Siv Poijo
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MuSSE göR EntRé
Det var sommaren 2007 han tog oss 

med storm. Vi hade kikat efter lämplig 
valp ett tag och träffat flera hundar från 
kenneln som vi tyckte var både trevliga 
och presterade bra på tävlingar. Så kom 
då en kombination vi tilltalades av och 
som dessutom passade bra i tid. Vi åkte 
vi ner till Valbo och tittade på valparna 
och även om alla var charmerande så 
var det en av dem som föll oss lite extra 
i smaken. Han var liten, men naggande 
god och hade verkligen ”det där”!

Han var först fram och tog kontakt, 
han verkligen njöt när man gosade med 
honom, han kom tillbaka med saken 
som man kastade och han var allmänt 
framåt och nyfiken. En god början 
alltså!

Vi var och kikade på valparna vid 
flera tillfällen, vikten av att träffa för-
äldradjur och få se valparna kan inte 
nog understrykas. Man ska bo och tri-
vas ihop i många år.

Knappt hann vi hem innan vi börja-
de träna honom. Han var förvisso inte 
vår första hund och visst hade vi tävlat 
innan, men det kändes tidigt att han 
hade en bra kombination av en härlig 
följsamhet tillsammans med ett fantas-
tiskt driv i skogsarbetet. 

Vad vi än presenterade för övning 
svarade han med att säga: det där var 
roligt, det gör vi igen!

Är man träningsivrig redan innan 
och får en sådan hund så blir det för-
stås mycket tränat , många sena kvällar 
har det blivit, ibland för att man velat 
förbättra något, men mestadels bara för 
att det är så himla roligt!

sammans med oss. Detta gör honom 
till en fantastisk brukshund.

Han är född i Musses första kull, på 
kennel Isle Mountain's. Vi bor på sam-
ma ort och kennelinnehavaren Johnny 
såg redan i en ung Musse jaktliga kva-
litéer som han var intresserad av. Han 
frågade tidigt om han kunde tänkas få 
använda honom i avel, inte på en gång 
utan om några år. Vi tänkte nog inte 
så mycket mer på det till en början, ett 
par år gick och så kom han och frågade 
igen. Vi hade ju tränat tillsammans 
med hans tik och vi gillade henne verk-
ligen. Ett riktigt trevligt energiknippe. 
Fördelen med att ha en kull på orten är 
att man verkligen kan följa utveckling-
en hos en kull. Här hade vi möjlighet 
att träffas ofta, dagligen till och med, 
och vi gillade vad vi såg!

Musse - SM-guld 
i Drag/Combined 
Falun 2013. Foto 
Anna-Carin Lönn.

Musse på Nordiska i Finland 2014.

VåR anDRa HunD DaLton
SE DragCH SE SpCH SE RphCH SE 

LCH Isle Mountain’s Vatnajökull flyttade 
in hos oss sommaren 2011, en kille 
lika underbar som sin pappa Musse. 
Lika lättsam familjemedlem och lika 
rolig arbetskompis. Hans arbetslust är 
enorm och kraftfull, han älskar att ta i 
och arbeta både självständigt och till-
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VåR tREDjE HunD jokER
Conover’s Believe the joker är yngst 

i flocken, även här är Musse pappa. 
Han är ung och en oslipad diamant, så-
klart vald med omsorg även han. Han 
är väldigt lik sin far i unga dar, både till 
utseende och sätt. Det lovar ju gott.

Man Ska Ha HuSVagn
Tävlingar har det blivit många av, 

både stora och små. Oavsett vilket så är 
det så himla roligt att fara iväg en helg!

Husvagn rekommenderas starkt, 
dels är det skönt att komma till en täv-
ling kvällen innan och inte behöva kli-
va upp och åka iväg mitt i natten, och 
inte minst så att både förare och hund 
är piggare och  därmed har bättre för-
utsättningar att prestera på topp. Man 
har dessutom möjlighet att stanna och 
hitta på något annat än själva tävlingen, 
vi lägger ofta in någon annan aktivitet 
på resan t. ex äventyrsbad, lekland, gå 
ut o äta och inte minst träffar man och 
får en massa vänner att umgås med.

Detta sammantaget gör att oavsett 
resultat på tävling så tar vi något posi-
tivt med oss hem; sprack rapporten så 
hade vi i alla fall himla roligt på badet!  

näRMaStE fRaMtIDEn
Säsongen 2017 börjar lugnt med en 

period av återhämtning, denna vinter 
blir det inga tävlingar.

Till sommarsäsongen däremot har 
vi som målsättning att deltaga på flera 
rapporttävlingar med Dalton. De sista 
två åren har vi endast haft tre tävlingar 
per år, det skulle vara kul att tävla lite 
mer i denna gren för den är så rolig och 
spännande med en sammanhållning 
och kamratskap som är fantastiskt. Ett 
stort mål är även att deltaga på årets 
Bruks-SM  i Skutskär. Även en och an-
nan spårtävling hoppas vi få till.

Musse är sedan i somras en glad 
pensionär som glatt skuttar och leker 
och hejar på sina söner. Han och vi 
hoppas såklart att fler duktiga Musse-
barn kommer ut på tävlingsbanan så vi 
kan få heja på dom.

 MuSSES MERItER:
Svensk Mästare i Drag / Combined 2013
Svensk Mästare i Rapport 2014
Svensk Silvermedaljör 4 gånger i Drag i både Lina, Pulka och Combined.
Nordisk Bronsmedaljör i Rapport i Finland 2014 (samt Lag-Guld)
Deltagit på fem Bruks-SM i Rapport
År 2015 var han kvalificerad att delta på Bruks-SM i både Rapport och Spår
34 Cert i grenarna Rapport, Spår och Drag
1:a pris i nkl B-prov
Årets Bruksflat år 2012, 2013, 2014
Årets Rapporthund  2:a 2012, 3:a 2013 och 4:a 2014

 DaLtonS MERItER:
Deltagit på SM i tre olika hundsporter, Lydnad 2014, Drag 2014 och 2016,  

     samt Bruks i grenen Rapport 2015 och 2016
Svensk Bronsmedaljör i Rapport 2016
Svensk Bronsmedaljör i Drag / Combined 2016
Nordisk Silvermedaljör i Rapport 2015 (samt Lag-Guld)
Nordisk Bronsmedaljör i Rapport 2016 (samt Lag-Guld)
År 2016 var han kvalificerad att delta på Bruks-SM i både Rapport och Spår
18 Cert i grenarna Rapport, Spår och Drag
6 st 1:a pris i lydnadsklass Elit
Årets Brukshund 2015
Årets Bruksflat 2015, 2016

VåR tRänIngSfILoSofI

Att bygga en glad, positiv kontakt/ 
engagemang och samarbetsvilja är det 
viktigaste för oss när vi tränar och täv-
lar. Känslan att det bara är VI (förare 
och hund) och inget annat som ska be-
tyda något när vi jobbar tillsammans. 
Det är absolut det viktigaste för oss. 
Det ska kännas som när Emil i Lön-
neberga pratar med sin Alfred: ”Du 
och Jag Alfred, tro jag det, Du och Jag 
Emil". Så vill vi att det ska kännas.

fria följet är ett moment som vi job-
bar väldigt mycket med. Det är många 
delar i detta moment som ska läras in, 
underhållas och finslipas. 

Även kryp och framåtsändande är 
två lydnadsmoment som vi lägger ner 
mycket träning på.

När vi tränar våra hundar brukar 
vi varva att träna delar i moment, men 

ibland även träna hela moment så hun-
darna förstår hur momenten ska utfö-
ras. Detta gäller all träning för oss: såväl 
lydnad, som rapport, spår, drag, jakt 
och uppletande.

För att kunna förverkliga allt detta 
måste man ha en mycket god all-
mänlydnad. Redan när vi får hem vår 
lilla valp tränar vi mycket hanterings-
övningar, avslappning, aktivering, kon-
takt, samarbete och vad som är rätt och 
fel = fostran så valpen blir en bra och 
trevlig familjemedlem.

  
När vi har kurser är den största och 

roligaste uppgiften att överföra känslan 
och glädjen att det är så himla roligt att 
träna hund!!! Peppa och inspirera fö-
rarna till rolig hundträning.

Att bygga träningen på lek, lek och 
mera lek och även på massor med belö-
ning i godisform i alla de former och 
smaker.
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Vikten att våga bjuda på sig själv till 
sin hund, att ha riktigt roligt tillsam-
mans. Många gånger har vi fått positiva 
kommentarer när kursare sett oss träna 
våra egna hundar ”Kan man träna så, 
vad roligt ni har och jag som tyckte att 
jag lekte mycket med min hund”.

tänk EftER föRE – oCH EftER
Något som inte nog kan poängte-

ras är vikten av att tänka igenom vad 
som behöver tränas och hur, sedan ut-
värdera träningen, hur gick det? Detta 
tycker vi är viktigt för att träningen ska 
gå framåt.

Var också noggrann med att belöna 
rätt beteende. Om man inte är nöjd – 
nonchalera felbeteendet och gör om 
övningen istället, kanske på ett annat 
sätt, eventuellt med mera hjälper så att 
hunden förstår vad du vill att den ska 
göra, då kommer en belöning.

gEMEnSaMt IntRESSE
Hur hinner vi då med all träning 

och alla tävlingar. Ja, det skulle nog 
inte gå om vi inte delade på intresset 
för hundsport. I rapport så krävs det 
ju två förare men för att hinna med all 
annan träning så får vi ofta dela på oss 
och träna var för sig. Det blir mycket 
logistik med att få ihop livspusslet, då 
en jobbar dagtid, den andra går skift 
och jobbar natt samt varannan helg.

Vår familj består dessutom av våra 
två underbara barn Oskar 14 år och 
Gustav 9 år. Två killar som även de har 
sina fritidsintressen; båda spelar inne-
bandy och fotboll och förutom sina 
matcher har de även träningar flera 
gånger i veckan

Ni har nog räknat ut att det kan bli 
sena kvällar och att vi inte sitter i TV-
soffan så himla ofta. Vi har dock bosatt 
oss så bra att vi kan träna en hel del 
hemma. En del detaljer i lydnad tränar 
vi inne eller ute på gården. Vi har sko-
gen rakt utanför huset så skogsarbete 
tränas ofta där. 

Dalton och Ulrika - fritt följ. Foto Annica Blom.

Fysträning börjar ofta hemifrån i 
samma skog, dessutom har vi ett några 
hundra meter högt berg alldeles intill 
som bjuder på fin träning då det är 
både brant och klippigt och inte helt 
lätt att ta sig uppför. Vi har ett skid-
spår bara några kilometer hemifrån där 
vi för längesen tappat räkningen hur 
många varv vi åkt...

Vikten av träningskompisar kan 
inte nog uppskattas. Absolut tränar vi 
mycket hemmavid, men vi träffas även 
i grupp och tränar både gemensamt och 
individuellt. På så sätt kan vi få både 
störningsträning, granskande ögon 

samt möjlighet att få nya infallsvinklar 
på hur man kan förbättra något. Allt 
för att utvecklas i sin träning.

Ja herrejösses vad dom berikar våra 
liv, våra underbara Flattar, världens 
Bästa vänner i vardagen, ställer alltid 
upp på en promenad. Hänger gladeli-
gen med på ett motionspass. Tycker att 
träning och tävling är livet, vilka resor 
och stunder av lycka vi fått vara med 
om. Och inte minst, så många vänner 
vi fått runt om i landet, allt tack vare 
deras arbetsglädje!


