HUNDLÄGER
– en härlig upplevelse
både för dig och din hund
Vare sig du har en yngre eller äldre hund så mår den bra av att lära
sig nya saker. Dessutom är det fantastiskt att kunna skämma bort
sig själv och sin fyrfota vän under en långhelg i mysig miljö tillsammans med andra.
I juni var det dags för årets upplaga av hundläger för vuxna på
Säbyholm – och när det var dags att åka hem var det många som
gärna hade velat stanna ett par dagar till.
Text & foto: Annalena Wisén

★ Spårning, rallylydnad och första hjälpen är bara några av de uppskattade aktiviteterna under de tre hundlägerdagarna för vuxna på Säbyholm strax
norr om Stockholm. När det bara är
timmar kvar så råder det en skön och
avslappnad stämning i gruppen. Solen
värmer gott medan man parvis tränar
hundarna att spåra kantarell med hjälp
av dofter i burkar. Eftersom det är i slutet av juni och kantarellerna inte har

hittat upp ur jorden ännu så övar man
på tepåsar.
– Den här övningen kallas för luktdiskriminering. Den är perfekt om man
vill lära hunden hitta kantareller under
mossa och granar. Men den funkar också fint om man vill ha en hund som hittar bilnycklarna eller som kan spåra
upp barnen när de är ute och leker. Man
byter helt enkelt ut dofterna i burkarna
till en kantarell eller barnens tröja eller
något annat, säger kursledaren Agneta
Damberg.

Semesterkänsla

Det är relativt enkelt att lära hundar att leta
kantareller eftersom de innehåller en stor
Foto: Camilla Sedin
mängd doftämnen.
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Det här är fjärde året i rad som Agneta
Damberg är kursledare och hon varierar alltid övningarna från år till år. Kursdeltagarna ska känna att det är inspirerande och roligt att komma tillbaka.
Till sin hjälp har hon kursledaren Karin
Damberg som också är Agnetas dotter.
Trots att de lägger ner ett stort arbete
på schemat, övningarna och för att deltagarna ska trivas så har de lustigt nog
en känsla av semester. Ja, lite grann i
varje fall.
– Säbyholm är så fint! Vi blir bortskämda med god mat, vi har egna rum

– Allt har varit jätteintressant och det har
varit roligt att se hur bra Ebba funkar
med andra hundar, säger Linnea Sundh
som här övar doftdiskriminering med
border terriern Ebba.

Emma Marcusson och den finska lapphunden Mikki är båda nöjda med lägerhelgen.

– Jag ville göra något kul med min blandrashund Zorro och hamnade här. Och det har vi haft!
Till och med när det åskade och haglade i fredags, säger Cecilia Munters.

Många tror på uttrycket som säger att
man inte kan lära gamla
hundar att sitta. Men det
är så fel. Man kan ha
mycket kul på kurs med
en äldre hund. Och ofta
lär de sig väldigt fort
dessutom, något som
brukar förvåna ägarna.

– Både jag och min chihuahua Zacke har lärt
oss mycket under den här lägerhelgen. Gruppen har varit trevlig och jag är mer än nöjd,
säger Ida Bjervner.

– Det är något speciellt att komma hit till Säbyholm, säger lägerledaren Agneta Damberg,
här tillsammans med Eva-Lena Christéens
mellanpudel Mike.

mycket kul på kurs med en äldre hund.
Och ofta lär de sig väldigt fort dessutom, något som brukar förvåna ägarna, säger Agneta Damberg.
Ida Bjervner är en av deltagarna på
lägret och med sig har hon sin chihuahua Zacke. Under övningen för kantarellsök hjälper Karin Damberg till genom att hålla fram en burk med ”rätt”
doft.
Varje gång Zacke nosar på burken får
han en godis. När han börjar förstå
principen håller Karin fram ännu en

burk med ”fel” doft. Nu har Zacke två
dofter att välja mellan. När han markerar ”rätt” doft får han en godis av matte
Ida, och snart förstår han vad han ska
söka efter.
– Den här långhelgen har varit givande på så många sätt. Jag har lärt mig
mycket och jag är förvånad över att
Zacke har klarat så mycket mer än jag
trodde. Dessutom har vi haft kul i gruppen och skrattat en hel del. Jag hade
gärna stannat lite till, säger lägerdeltagaren Ida Bjervner.


”

som vi delar med hunden och det är alltid en så skön stämning här. Känns lyxigt, säger Agneta Damberg.

Äldre hundar läraktiga
Här på lägret finns vuxna i alla åldrar
och även hundarnas åldrar varierar. Agneta Damberg vill gärna uppmuntra
ägare till äldre hundar att lära dem nya
saker.
– Många tror på uttrycket som säger
att man inte kan lära gamla hundar att
sitta. Men det är så fel. Man kan ha
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