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Göteborg-Mölndals brukshundklubb var centrum för 2009 års Kennel Ekhöjden läger. Vi 
samlades på onsdagskvällen för genomgång och planering samt för att äta den nu nästan 
obligatoriska Chili Con Carne grytan... 
 
Tyvärr startade lägret lite kaotiskt med att Fixa blev huggormsbiten, vilket vi inte upptäckte 
förrän senare på kvällen då hon hunnit bli ganska illa däran. Omedelbar transport till 
djurkliniken där hon fick ormserum och blev inlagd för observation ett dygn... 

 
Indelade i grupper för uppletande och lydnad körde vi igång träningen i strålande solsken 
klockan halv nio på torsdagsmorgonen. Lydnadsgruppen stannade kvar på klubben och 
appellplanerna medan uppletandegruppen fick en kort promenad ut i skogen. 
 
Lydnadsgruppen hade fokus på ekipaget och försökte därför i möjligaste mån individanpassa 
träningen. Alltifrån allmänlydnad till elitmoment i brukslydnaden tränades flitigt under 
förmiddagen. Lennart som höll i uppletandet sammanfattade läget med både ris och ros, 
generellt bra föremålsintresse och vilja att arbeta men bättre avlämningar önskas... 
 
 

 



Samling och sammanfattning av förmiddagens aktiviteter...
 
Lunchen som betod av smörgåstårta med skaldjur från Hönö åt vi gemensamt på klubben 
och därefter var det uppsittning i bilarna för avfärd ut i träningsmarkerna. På eftermiddagen 
fokuserade vi på bruksträning med rapport, sök och spår på programmet.  
 
Eftersom många var intresserade av rapporten, genomförde vi först en träning med Kylie 
och Kobra med publik. En relativt enkel, cirka 400 meter lång bana lades eftersom ingen av 
hundarna hade någon större vana vid mycket folk och andra hundar på stationerna. 
Efter en lyckad träning och uppvisning av Kylie och Kobra körde vi också en kortare 
delsträcka som prova på aktivitet för Fifi som löste uppgiften galant! 
 

 
Maj-Lis och Kylie på A-station... 

 
Resten av eftermiddagen ägnades åt sök och spårträning i respektive grupper. Inte förrän 
straxt innan klockan fem på eftermiddagen var det dags för återmarsch till klubbstugan och 



välförtjänt vila! Dagen avslutades med gemensam middag som smakade fantastiskt gott 
efter en riktigt fin träningsdag. 

 

 
Kingstons husse Fredrik redo för att ta hand om uppletandeträning... 

 
Fredagen startade med avmarch ut på skjutfältet för rapport och uppletandeträning. Dagens 
rapportgrupp bestod endast av erfarna hundar utan skägg ;-) En rapportsträcka som kanske 
inte var speciellt tekniskt svår men desto mer fysikt krävande stod på programmet. Även 
störning i form av kopplad hund (med förare) på sträckan testades av. 
 
Att banan var riktigt fysiskt krävande kunde också förarna på utestationerna intyga väl 
tillbaka på A-station. 
 



 
Kerstin och Eka gjorde ett fint uppletandet! 

 
Under tiden rapporthundarna var ute i skogen tränade resterande uppletande av föremål. 
Fredrik och Rolf höll ihop träningen och instruerade alla i en målbildsövning med ett till tre 
föremål beroende på hundarnas erfarenhet.  
 



 
Kittys husse Staffan samlar sig inför uppletandeträningen... 

 
En riktigt smaklig lunch i form av gulaschsoppa väntade på klubben efter förmiddagens pass 
i skogen. Kort genomgång och sedan fokus på eftermiddagens lydnadsträning där mycket 
energi lades på grunderna för tävlingslydnad men också budföring för alla ekipage... 
 
Lennart hade en genomgång av grunden i klickerträning och demonstrerade dessutom hur 
"utgångsposition" kan tränas med eller utan klicker, vilket var fokus i eftermiddagens 
lydnadsträning.  
Även momentet budföring demonstrerades tävlingsmässigt varpå alla fick tillfälle att träna 
 
 



 
Tina & Fifi tränar utgångsposition... 

 



 
Kerstin & Eka drillades hårt på appellplanen. 

 



 
Ida och kingston gör sig klara för lydnadsträning... 

 



 
Kitty i full fart på budföringen... 

 



 
Lennart kämpande bra som mottagare för alla hundarna... 

 
Efter en intensiv dag med strålande solsken var det många som tog några minuters siesta 
innan grillarna tändes och det var dags för middag. Några lyckadas till och med hålla 
ögonlocken öppna när vi avslutade dagen med genomgång och filmvisning av 
mentalbeskrivning.  

 
Förvånansvärt pigga hundar och hundförare stod klara för avmarsch kl.08.30 på 
lördagsmorgonen som startade med spår och sökarbete innan lunch. Ytterligare en dag med 
knallblå himmel och strålande solsken, i spårgruppen tränades alltifrån spårupptag till 
kortare "precisions"spår. En sista lite mer tävlingsinriktad spårövning fick Kerstin & Eka inför 
deras premiärtävling i lägreklass spår, vilket de klarade galant! 
 
Kitty och Kingston fick ledigt några timmar på dagen för att ta examen på sin lydnadskurs, 
där Staffan & Kitty kunde skryta med att vara bästa hund på slutprovet! 



 
Väl tillbaka på klubben var det dags för lunch och sedan fokus på lydnad igen. Men vi hann 
också med lite bitövningar för de som ville prova på detta.  
Lydnadsträningen fortsatte med mera grundövningar, vilket ju skall nötas ordentligt ;-) 
Att man man lyssnat och förstått vikten av valp och unghundsövningarna med kontakt 
syntes genomgående då alla hade mycket fin kontakt med sina hundar, vilket var mycket 
positivt! 
  
Precis när alla ansågs sig förtjänta av lite paus och vila, visade sig Wilma vara saknad! Ingen 
hade sett henne sedan straxt efter lunchen, klubbstuga och husvagnar genomsöktes innan 
Busa och Chili fick ut och arbeta igen. Lennart och Busan genomsökte närområdet runt 
klubbstugan medan Chili sökte av närliggande våtområde. Väl tillbaka vid klubbstugan 
möttes vi av Wilma med sömndruckna ögon, det var inte bara de vuxna som behövde en 
tupplur efter lunchen! 
 

 
En välbehållen Wilma... 



 

 
Tommy med sin lilla prinsessa Alice... 

 



 
Tommy får lite lydnadstips av Lennart... 

 



 
Kylie provar på lite bitövningar... 

 



 
Kingston visade sig också ha talang i bitarbetet... 

 

 
Även Fifi visade fint arbete i bitskinnet... 



 

 
Kingston i bitskinnet... 

 
Efter att vi fått lite kaffe och glass körde vi igång dagens sista pass med rapport och 
nybörjarsök. Rapportsträckan bestod av en ca 500meter lång mycket lättsprungen 
gräsbevuxen gammal traktorväg. Fyra skick utan förlängning vållade inga problem dessutom 
generellt mycket fina stationsuppträdanden bådar gott inför framtiden... 
Ida & Kingston fick ett extra pass i sökrutan eftersom de missade förmiddagens 
träningspass. Kingston visade att han har ett mycket fint figurantintresse med bra kamp och 
leklust. Enda negativa kommentaren ibland allt beröm var slarv med lösrullen vid ingången, 
träna, träna, träna... 
Väl tillbaka på klubben kunde vi sträcka på oss några minuter innan grillen tändes och maten 
dukades fram. Någon riktig huliganstämning lyckades vi inte få till även om Wilma stämde 
upp med "Heja Blåvitt, heja blåvitt nu skall vi mot toppen gå..."  
 



 
Lennart och Kylie ser nöjda ut på uppbindningen... 

 



 
Kobra på A-station i väntan på nästa skick... 

 

 



Kingston i väntan på att sökträningen skall starta...

 
På söndagen var ingen träning inplanerad och endast avstädning av klubbstuga och 
närområde återstod innan vi skildes åt för denna gång. 
 
Sammanfattningsvis ett mycket trevligt läger för vår del! Tyvärr var det många som inte 
kunde komma denna gång, men fördelen var att vi verkligen hann träffa alla som faktiskt var 
här. Vi försöker få till samma upplägg till nästa år med tre träningsdagar och en separat 
avresedag men kanske vi försöker få till en tid något senare på året... 
 

 
Ett stort tack till alla våra fantastiska valpköpare!!! 
Anneli & Gunnar 
 
 
 

 


