
Å
R

E
T

S
 L

Y
D

N
A

D
S

I
R

L
Ä

N
D

A
R

E
 2

0
1
3
 L

P
 R

öd
e B

ar
on

en
s I

t A
int

 M
e B

ab
e

Wow, årets Lydnadssetter!
Kul att Rusa (Röde Baronens It Aint Me Babe) 
har följt i släktens fotspår. Hon är faktiskt den sjätte tiken i 
rakt nedstigande led som jag har tävlat med och meriterat i 
Lydnadsringen. 
Visst är det roligt att vinna, och hade det inte varit för vin-
nandet hade jag aldrig tävlat. För jag tycker faktiskt inte alls 
så där som man egentligen ska tycka…”Det är så roligt att 
bara få vara med…”
Pyttsan heller, jag har bara en tanke när jag tävlar och det är 
att jag ska hamna på prispallen!
Men hösten år 2013 var det lite annorlunda.
Jag hade varken tränat eller tävlat på nästan två år. Hösten 
2011 fick jag av den auto-immuna sjukdomen Graves ophthal-
mopathy (inflammation av ögats styrmuskler) som för egen del 
innebar extrem dubbelsyn. Ingen höjdare för den som livnär 
sig på att teckna och skriva, men inte heller någon höjdare för 
den som vill tävla med hund.
Synen påverkar ju så mycket mer än just bara synen…tv-
ingades jag inse. Bilkörning fungerade inte men man tappar 
även balansen, och i och med detta säkerheten. Och säkerhet 
är något som krävs om man tävlar med hund. Att snubbla och 
vingla fram osäkert gör att hunden agerar på samma vis. 
Så jag tvingades lägga både tävlandet och tränandet på hyl-
lan och var glad att jag i alla fall kunde gå mina dagliga 
långpromenader. 
Tills vännerna började tjata om att jag borde försöka att vara 
med och träna i alla fall. 
Att ta mig till Brukshundklubben var nästan mitt största 
problem.
Jag har i alla år haft friheten att åka när jag har velat och 
hamnade plötsligt i en total beroendeställning.
Visst finns det folk som erbjuder skjuts, men hur kul är det för 
den som inte är road av hundverksamhet att sitta och vänta i en 
trist klubbstuga? 
Inte alls faktiskt. 
Inte heller är det lätt att träna hund när man vet att någon 
väntar otåligt på att man ska vara ”färdigtränad”.

Jag älskar som sagt att vinna, men att vinna kräver att man 
är förberedd, man chansar inte, utan tränar i alla lägen och på 
alla ställen för att vara optimalt förberedd när det väl gäller. 

Men utan bilkörandet fick jag anpassa mig till de träning-
stillfällen och platser som stod till buds. 
Målet var ett LP.
Borde vara enkelt, men synen satte käppar i hjulet. 
Fyra tävlingar anmälda…tre förstapris och tre pallplaceringar 
efter varandra. Sista tävlingen vann vi rubbet.
Och det kändes riktigt bra!
Kanske rent av bättre än när jag erövrade mina Lydnads-
championat med tidigare hundar.
Så jag brydde mig aldrig om att åka till den fjärde tävlingen.

2013 års Lydnadssetter låter bra. Jag hade kunnat skriva 
om en duktig hund (jo Rusa är duktig) men för min del in-
nebar vinsten något helt annat. Det gick att tävla och vinna 
trots sjukdomen och alla hinder som detta förde med sig.
Känns rätt bra faktiskt!

Ursula Wilby


