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I fredags var Nolskolans elever i årskurs 4 och 5 ute på en knappt två mil lång cykeltur. Väd-
ret var det bästa tänkbara, solsken och ingen vind att tala om. Cyklingen utgjorde det tredje 
delmomentet i Nolklassikern. Nu återstår endast Nolvarvet innan klassikern är fullbordad.

Text och bild: Jonas Andersson

Cykeltur i vackert vårväder

PYJAMAS 
449:-

Köp 3
Betala för 2

26/5

NÖDINGE. Den 27 april 
anordnades det ett bruksprov 
vid Ale BK. Bruksprov är en 
av Svenska Brukshundklub-
bens tävlingsgrenar. Grenen 
innehåller dels obligatoriska 
lydnadsmoment och dels ett 
specialmoment, som man 
själv väljer, i det här fallet var 
det spår lägre klass med åtta 
deltagare. Genomförandet 
sker både på en appellplan 
och i skog och mark. 

Att anordna spårtävlingar 
är en utmaning för bruks-
hundklubbarna då det krävs 
många funktionärer och bra 
spårmark. Först och främst 
behövs det en spårläggare 
för varje tävlande. Sedan två 
domare och två tävlingsle-
dare. Sedan behövs det två 
skrivare till lydnadsdelen, 
och så en tävlingssekreterare. 
De två tävlingsledarna Anki 
Mossberg och Kjell Asp-
lund hade i förväg preparerat 
de åtta spåren fördelade vid 
Lindåsen, där Ale BK håller 
till, och vid Dammekärr. Det 
är inte så många spårprov 
som anordnas varje år på 
grund av detta, och ofta är 
det fler som vill tävla än vad 
som finns platser, och delta-
gandet får då avgöras med 
lottning.   

Tävlingsdagen inleddes 
med spårprovet i skogen 
tidigt på morgonen, där hun-
darna med sina förare efter 
i lina skulle följa ett var sitt 
kilometerlångt spår av en 
person som gått där ca en 
timma innan. I spåret är trä-
pinnar utlagda som hunden 
ska markera eller ta upp och 
lämna till föraren. Sedan 
var det dags för lydnadsmo-
menten för de sju ekipagen 
som klarade av spårprovet. 
Momenten är linförighet, 
framförgående, inkallande, 
platsläggande, apportering, 
krypande, hopp sitt (hoppa 
över ett hinder, sitta ner på 
andra sidan och sedan på 
kommando hoppa tillbaka 
och sätta sig vid förarens 
sida), platsliggande med 
skott samt budföring med 
skott. Momenten sker både 
med och utan koppel.

På första plats kom Jes-
sica Sandström, Nödinge, 
som tävlar för Kungälvs 
Brukshundklubb, med sin 
Rottweiler Türingen s Vilda, 
505,25 poäng. På andra plats 
kom Monica Höglund, 
Vänersborgs BHK, med sin 
Flatcoated retriever Story-
teller s New Black Diamond 
(Alliz), 465.75 poäng, och på 

tredje plats kom Eva-Lena 
Pedersén, Alingsås BHK, 
med sin Australian shepherd 
Arelidsaussie Imala Hawk 
(Saga), 454.5 poäng. Alla tre 
ekipagen blev uppflyttade till 
högre klass. Hela resultatlis-
tan finns på Ale BKs hemsida 
www.alebk.se

Anna Frisk

Bruksprov vid Ale Brukshundklubb

Segrare! Jessica Sandström, Nödinge, som tävlar för Kung-
älvs Brukshundk lubb, med sin Rottweiler Türingens Vilda i 
lydnadsmomentet krypande.                        Foto: Karin Ström
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