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En höjdarsommar hade jag fram-
för mig när juni började. Att den 
skulle bli så bra som den blev, det 

trodde jag dock aldrig. Med världens 
bästa röding bredvid mig har jag up-
plevt något som bara skulle kunna vara 
något ur en bok. Kan ju börja med att 
berätta att jag och Pepe i början av juni 
lyckades ta vårt tredje och sista godkän-
nande i rallylydnad nybörjarklassen. 
Pepe kunde därmed kalla sig RLDN i 
stamtavlan. 

Vi brukar inte tävla så ofta, ganska säl-
lan faktiskt, men det var kul att få in en 
titel och ha något att kämpa för. Trots 
att vi inte tävlar mycket så hängde vi 
väldigt mycket på brukshundsklubben 
och tränade massor med härliga vänner. 
Samma vänner spenderade jag sedan 
midsommaren med ute med hundarna 
på en ö. Pepe fick för första gången åka 
i en kanot och det slutade med att han 
hoppade i kanoten själv. Vattnet däre-
mot lämnade han åt mig att bada i.

Måndagen den första juli tåg jag och 
Pepe tåget upp till Örebro för några 
dagars bruksläger anordnat av Sveriges 
hundungdom. Vilket underbart läger 
med härliga människor och en fantas-
tisk tränare. Det var hundsnack från 
morgon till kväll, suverän mat och in-
spirationen och motivationen låg på 
topp när vi lämnade lägret på torsda-
gen. Två spår och ett lydnadspass varje 
dag i fyra dagar tär på krafterna, men 
Pepe imponerade i spåret även sista da-
gen och kommentaren ”Jag har blivit 
sugen på setter!” som jag fick av trän-
aren, tillika schäfermänniska, värmer i 
bröstet fortfarande. De röda kan!



Tidigare det året hade jag och Pepe bli-
vit aktiva inom freestyle på en klubb i 
Malmö. En dag den våren fick jag ett 
mail där vi blev förfrågade att tillsam-
mans med tre andra dansa freestyle 
under invigningen av Falsterbo Horse 
Show. Vilken ära! Mycket tid fick läggas, 
en låt skulle hittas (som alla tyckte om 
och som våra hundar fungerade till) ett 
program skulle fixas och sedan skulle 
allt tränas in så att det synkade tillsam-
mans och med musiken.

Den sjunde juli, bara tre dagar efter att 
vi kommit hem från spårlägret, åkte vi 
ner till Falsterbo och dansade tillsam-
mans inför fullsatta läktare. Min mage 
var full av fjärilar och hjärtat slog hårt. 
När musiken började blev det bara jag 
och Pepe, allt annat runt om försvann. 
Jag kommer minnas den dagen som en 
av de finaste dagarna i hundlivet. Att få 
stå med fullsatta läktare runt omkring 
mig, med världens bästa vän bredvid 
mig och tillsammans göra något vi båda 
älskar är en obeskrivbar känsla. Jag kan 
bara tacka att jag har fått uppleva den 
med honom.

För att avsluta sommaren på absolut 
bästa sätt tog jag och Pepe tillsammans 
med tre vänner tåget upp till Jämtland 
och fjällvandrade i fem dagar. Pepe kan 
numera stoltsera med att ha druckit vat-
ten från Sveriges sydligaste glaciär och 
drog sönder kopplet, inte bara en, utan 
två gånger när han fick nos på ripa. 

Tillsammans såg vi renar, fantastiska 
vyer och låg tätt intill varandra när 
vinden ven runt vårt tält. Trots uppvis-
ningar, titlar och tävlingar är de nog de 
stunderna jag älskar mest. Att vakna 
med en morgontrött setter som hellre 
ligger kvar än går upp och som sedan 
värmer mig när det är kväll och vi ska 
sova, det är det bästa som finns. 


