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NÖDINGE. Förra lör-
dagen arrangerade Ale 
Brukshundklubb en ral-
lylydnadstävling med 60 
deltagare. Det är en rätt ny 
sport i Sverige, godkänd 
som officiell tävlingsgren 
inom Svenska Brukshund-
klubben så sent som 1 juli 
2011. Innan dess fanns det 
tävlingar, men de var inof-
ficiella. 

Det här var Ale BK:s 
tredje officiella rallylyd-
nadstävling, den senaste 
hölls den 28 april och hade 
över 120 deltagare.

– Det hade vi kunnat ha 
nu också, vi hade dubbelt 
så många anmälda som 
deltagare, men på grund av 
att det bara var en domare 
kunde inte fler än 60 få 
tävla. Deltagarna lottas då 
det är fler anmälda än plat-
ser, säger Birgitta Elgh, 
domare under hela dagen.

Att rallylydnad har blivit 
en så populär sport på så 
kort tid är inte så konstigt, 
det är en tränings- och 
tävlingsform som passar 
de flesta hundar och 
hundägare. Rallylydnadens 
grundtanke är att alla ska 
kunna träna rally. Det är 
en sport som bygger på 
glädje, kommunikation 
och samarbete, vilket också 
premieras.

Man tävlar mot varandra 
oavsett kön, storlek och 
ålder både på hundar och 
ägare, och det behöver 
inte vara renrasiga hundar, 
alla är välkomna. Sporten 
bygger på att hund och 
förare genomför en bana 
med 12-20 moment bero-
ende på svårighetsgrad. 
Varje moment illustreras av 

en skylt som med text och 
bild beskriver hur övningen 
ska utföras. Totalt finns 
det cirka 70 moment i fyra 
klasser: Nybörjare, Fort-
sättning, Avancerad och 
Mästare.

Tävlingsbanan bestäms 
av domaren, och den är 
olika för varje klass och täv-
ling. Innan tävlingen börjar 
får deltagarna göra en ban-
vandring utan sina hundar. 
Domaren bedömer varje 
ekipage medan de genom-
för banan, man börjar med 
100 poäng från vilka avdrag 
görs. Man får gärna prata 
och uppmuntra hunden 
under tävlingen, men man 
får inte röra vid hunden. I 
rallylydnad krävs inte ett 
perfekt fotgående, men det 
ställer höga krav på samar-
bete och kontakt. 

Rallylydnad är en perfekt 
aktivitet för den vanliga 
familjehunden och bygger 
på glädje och samarbete – 
dessutom är det en under-
hållande hundsport att titta 
på. Via träningen ger rally-
lydnaden dig och din hund 
en bättre kontakt och du 
får en hund som är lydig, 
följsam och samarbetsvillig. 
Det är inte så fysiskt krä-
vande, så det passar också 
för äldre hundar och förare. 

Den 15-16 september 
hålls SM i rallylydnad på 
Tånga Hed i Vårgårda. Då 
är Ale BK arrangörsklubb 
för mästarklassen.

Anna Frisk

RYK. Ett hotell har 
öppnat i Ryk.

Människor är dock 
inte välkomna – bara 
hundar.

– En satsning som 
jag tror stenhårt på, 
förklarar Hundfixarns 
ägare Sivana Lind-
ström.

Det var för ett år sedan som 
Sivana Lindström förverk-
ligade sin dröm och starta-
de Hundfixarn. Här finns 
ett hunddagis där husse eller 
matte kan lämna sin jycke på 
morgonen och hämta den-
samma på kvällen. Sivana er-
bjuder också klippning och 
trimning av hundar.

Nu har Sivana Lindström 
tagit nästa steg och utvecklat 
sin rörelse till att även omfat-
ta ett hundhotell.

– Det finns nio rum på 
hotellet och ett allrum där 
hundar som trivs bra tillsam-
mans kan umgås. Storleken 
på rummen varierar. Alla rum 
har sängar plus att jag har sytt 
dynor med tvättbara över-
drag. Mysfaktorn är hög, för-
klarar Sivana Lindström som 
verkligen har hittat rätt i livet.

– Jag älskar djur i allmän-
het och hundar i synnerhet. 
Hundar är så roliga och ingen 
är den andra lik, säger Sivana.

Alla hundar, oavsett ras 
och storlek, är välkomna till 
hundhotellet i Ryk. Sivana 

Lindström välkomnar de fyr-
benta vännerna med öppna 
armar.

– Hundarna som kommer 
hit trivs väldigt bra, det syns 
på dem. Vi har bra prome-
nadstråk och stora gräsom-
råden där vi kan leka med 
hundarna. Under somma-
rens hetaste dagar har vi haft 
en bassäng där hundarna har 
kunnat svalka sig, berättar 
Sivana som också poängte-
rar att hundhotellet är för-
sett med air condition.

När infaller högsäsong-
en?

– Självklart kommer en 
hel del hundar sommartid, 
men runt jul och nyår är det 
också många som väljer att 
resa bort. Vintertid har vi 
tillgång till vårt ridhus där vi 
kan släppa in hundarna om 
det är busväder ute.

Vad är viktigast i din roll 
som nybliven hotellägare?

– Att hundarna mår bra 
och är i harmoni. Säkerhe-
ten är en annan viktig aspekt. 
Hundägarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sin hund 
till mig oavsett om det gäller 
övernattning, dagis eller 
klippning och trimning, av-
slutar Sivana Lindström.

Nyöppnat hotell i Ryk
– Fast bara hundar är välkomna

I RYK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sivana Lindström på Hundfixarn i Ryk har utvecklat sin verksamhet och byggt ett hundho-
tell med nio rum.

Lantlig idyll som lämpar sig utmärkt för spontan lek med 
hundarna.

Rallytävling på Ale Brukshundklubb

Överst på prispallen i mästarklassen var från vänster: 
Tvåa Caroline Gustafsson, Borås BK, med Guns & Roses 
Walk The Line ”Mille” (Shetland sheepdog) 94 p. Etta 
Britt Ohlsson, Stenungsunds BK, med Niehkos Menja 
”Menja” (Finsk lapphund) 97p. Trea Catherine Andersson, 
Österåkers BK, med Easy Lover Of Mine, ”Xanto” (Austra-
lian Shepheard) 96p.

Catherine Andersson, Öst-
eråkers BK, visade fin kon-
takt med sin hund i mästar-
klassen, vilket resulterade i 
en tredjeplats.

RALLYLYDNAD
Ursprungligen kommer rallylydnaden 
från USA. Agilityns grundare, Charles 
Kramer, är även grundare till rally-
lydnaden. Charles Kramer tyckte att 
steget mellan allmänlydnaden och 
tävlingslydnaden var så stort vilket 
bidrog till att folk slutade träna med 
sina hundar efter allmänlydnadskur-
serna. Han började fundera på hur 
man kunde få folk att fortsätta vara 
aktiva med sina hundar. Han satte 
ihop den nya sporten rallylydnad 

genom att mixa freestyleövningar 
med agility och lydnad. Sporten 
kom till Sverige ungefär runt 2005, 
genom Danmark till Skåne och något 
senare genom Norge till Dalsland och 
Värmland. Norge och Danmark hade 
två olika regelverk som har arbe-
tats samman till ett svenskt regel-
verk, regelverket blev officiellt 1 juli 
2011. I skrivande stund ska snart en 
ny regelrevidering göras och de nya 
reglerna ska träda i kraft 2013.
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Utgångspris: 3 050 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 145 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 936 kvm Plan

Byggt: 1982
Adress: Trädgårdsvägen 10
Visas sön 19/8 14.00-15.00 och tis 21/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2881 till 72456 för beskrivning

Ett tillfälle i Älvängen ! Pedantskött 1½-plansvilla med garage. Lugnt och skyddat läge längst in på
återvändsgata gränsande till naturen. Fin trädgårdstomt. Gångavstånd skola, förskola, affär/ centrum /
pendelstation. Bergvärme och kakelugn = låg driftskostnad. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2881.
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