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Text: Jenny Wiböck

Astmatiker och heltidsarbetande

|'urist som står inför sitt livs första

hundko"p - och så faller valet på en

rottweilerhane med stor arbetslust.

Fyra år senare sätter de 311 poäng

på sin andra elitta"vling(.') och deltar

i lydnads-SM. Alla fördomar till trots

så kunde det nog inte blivit mer rätt

när då 24-åriga Jonna skulle kopa

hund. Resultaten är unika, bloggen

vittnar om starka känslor för en

diupt a"lskad hund och ute på planen

ligger arbetsglädien som en gloria

över detta speciella och skickliga

ekipage. Brukshunden har träffat

Jonna Eriksson för att försöka ta

reda på hemligheten bakom

deras framgångssaga.

ydnadschampionatet fixade jonna

och 2010 på fyra elitstarter. Debuten

höll hög nivå genom 278 poäng trots en

nolla pa” dirigeringsapporteringen. Täv-

lingen därpå satte de alla moment och

resultatet 311 poäng visar att den lycka-

de debuten inte var en slump. Därutöver

tävlas Zolo flitigt i spår där han är upp-

flyttad till elitklass.

Er tävlingskarriär är helt

otrolig - vad är det som

ör att det har gått så bra

är er?

— jag vet faktiskt inte, säger jonna fun-

dersamt. jag tycker otroligt mycket om

min hund. Han är mitt allt och det abso-

lut viktigaste för mig är att han är glad.

Vi har det väldigt bra tillsammans. Det

enda som kan vara jobbigt är min hun-

dallergi och astma, men det problemet

har jag löst genom en svindyr luftrenare,

massa medicin och en hel del näsdukar!

Andra ijonnas situation hade troligen

valt att inte ha hunden i sovrummet, men

för jonna finns det inget alternativ. Un-

der ett träningsläger var sängen för hög
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för att Zolo skulle komma upp. Det löste

jonna genom att flytta ner madrassen på

golvet. Ett annat exempel på deras starka

band är att jonna — som i sitt tidigare liv

uppskattat att resa — tackade nej till en

lyxkryssning i Karibien, med argumen-

tet att hon inte ville vara ifrån sin 2010.

Övriga inblandade tyckte inte riktigt att

argumentet var bra nog, så till slut blev

jonna övertalad att åka i alla fall.

— Men det var jobbigt, jag ville mest

hem. Det finns nog ingen som kan kom-

ma emellan oss, fortsätter jonna och ler

eftertänksamt.

jonna och 2010 är ett ekipage som

matchar varandra — inte bara för att

jonna låtit träningskläder och utrust—

ning gå i Zolos färger - utan även genom

en arbetsattityd där de båda har glimten

i ögat. 2010 kan närmast beskrivas som

en stor, snäll valp. Han är intensiv, vän—

lig, kelsjuk och — precis som sin matte

- väldigt glad.

— 2010 är mitt allt. Min familj har

redan hunnit bli orolig för vad som ska

hända den dagen 2010 inte finns längre.

Själv kan jag inte tänka på det utan att  
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börja gråta. berättar jonna.

Vad är viktigast

i er träning?

— Det värsta som kan hända är att Zolo

inte är glad. Så länge han är glad är allt

bra. Den tanken har jag alltid med migi

träningen och jag undviker övningar som

riskerar att 2010 blir ledsen eller osäker.

"Han verkar väl inte vara ledsen nu?" är

en vanlig fråga till träningskompisarna.

Vid ekipagets första tävling upplevde

jonna att Zolo blev osäker eftersom

skillnaden mellan träning och tävling

blev så stor.

— Då hade jag inte koll på det här med

tävlingsbelöningar, men bestämde mig

snabbt för att jag inte ville ge min hund

så taskiga förutsättningar igen. Tack

vare den händelsen förstod jag vikten

av tävlingslik träning, så jag tog en paus

och såg till att vi båda var väl förberedda

för situationen. På nästa försök tog Vi

förstapris med 196 poäng!

Vikten av att behålla Zolos glädje på

plan speglas också i hur jonna hanterar de

tekniska missar som uppstår på träning.
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— jag l.'-igger ut filmklipp på Facebook

och ibland har jag fått frågor kring var—

för jag bara skrattar när Zolo gör något

galet. För mig iir det inget konstigt — vi

gör ju detta för att det är roligt. Orsa—

ken till att det blir fel är ju att vi inte

har tränat tillräckligt väl, så i det läget är

det bara till att träna mer och bättre. jag

skulle aldrig kunna göra tvärtom och

blir arg på min hund när träningen inte

giir som jag tänkt mig. Varför lägga ner

så mycket tid och energi på hundträning

om man bara tänker vara sur — dessutom

på sin bästa kompis?

  
jonna menar att det är viktigt att själv

hålla upp en god attityd för att bibehålla

hundens självförtroende, såväl på tra"—

ning som på tävling. Hon understryker

också vikten av att ge saker och ting tid.

— Skottra'ningen fick ta två år då Zolo

blivit osäker och stegen som vi arbetar

med nu får också ta sin tid. När vi tar

oss igenom svåra saker så växer vi till—

sammans och jag ser på 2010 att han blir

väldigt glad när han klarar det som tidi—

gare varit svårt.

En annan strategi som jonna betonar

för att bibehålla relation och självförtro-

ende är att se till att ha det bra i varda-

gen tillsammans.

— jag blir sällan arg på Zolo och tar

ingen strid ”bara för att”. Varje prome-

nad så myser och gosar vi och "bara är”.

Och så får han karameller för att han är

så söt!

Resultatmässigt kanske det hade gått

bättre om vi valde antingen lydnaden

eller brukset. jag kan dock inte välja

det ena eller andra. Spai'rtra"ningen är

det som Zolo tycker är absolut roligast,

personligen sätter jag nog tävlingslydna-

' den högst eftersom jag gillar detalje'rna.

Samtidigt tror jag inte att det ena skulle

 

bli bra utan det andra. Spårarbetet inne-

bär ju en viktig berikning.

Att det här ekipaget tränar mycket

råder ingen tvekan om. Deras veckoplan

innehåller fem dagar med lydnadstra"-

ning — dels på luncherna och dels till—

sammans med träningskompisar efter

jobbet, en dag med fysträning och en vi-

lodag då de bara är i skogen. jonna hål-

ler sigtill planen och tränar även när hon

inte är i toppform själv.

— Om jag inte mår bra innan träning—

en. så gör jag ju det under tiden och ef-

teråt. Eftersom jag har fokus på att Zolo

ska vara glad och ha roligt, så går mina

träningar alltid bra!

Hur väller du

din träningssällskap?

— Det viktigaste är att man är snäll mot

sin egen hund och självklart även mot

min hund - varje pass måste man lyfta

fram något bra eller åtminstone säga

något snällt om Zolo, säger jonna och

ler med hela ansiktet. Och så är fikan

viktig!

Träningskompisarna Mia Oskarson

och Matilda Gabre har varit viktiga på

vägen och jonna beskriver sig dessutom

som en "kursmissbrukare”. När hon

köpte Zolo var hans uppfödare noggrann

med att han skulle få ett aktivt hem. Ef-

ter omsorgsfull övervägning fick jonna

slutligen lov att köpa valp, trots att hon

aldrig haft hund innan. Inledningsvis

var 2010 en valp med humör och tidvis

svårhanterad. De hamnade på en kurs

där konceptet inte alls överensstämde

med hur hon ville hantera sin hund. När

2010 var runt ett år hittade de rätt och

började de på kurs hos Mette Klavenes

som hjälpte dem att bygga grunder och

upptäckte deras potential. Mette tipsade

om talangtruppen i lydnad.

— Vi sökte och kom med, det var jät-

teroligt men det blev samtidigt för stor

press för oss där och då. Alla var hjälp—

samma och trevliga, men vi var inte

mogna för det ännu, berättar jonna. En

av truppens ledare, Anders Kjernholm,

blev istället en viktig coach vid sidan om

ochjonna är tacksam över hjälp med allt

från att hitta rätt aktivitetsnivå hos Zolo

till skotträning och mental träning. Nu

är de med i truppen på nytt.

— Denna gången är vi mer redo för den

typen av träning och jag känner att jag

även har hunnit samla på mig egen erfa—

renhet att dela med mig av.

Beskriv hur en tävlingsdag kan se ut.

— jag blir taggad av att tävla och trivs

bra i situationen. Ofta väljer j'agxav'ilings—

plats så att jag har möjlighet attiträna

där innan. jag är på plats i god tid, så

Toppentipset

att vi hinner rasta ordentligt och se oss

omkring. Vi .värmer upp relativt kort tid

och sällan med moment, utan med små

övningar som ger fokus och rätt sinnes-

stämning. jag använder tydliga uppgifts-

mål för att hålla kontroll över tankarna

och min absolut viktigaste uppgift är att

göra det lätt för Zolo. En nolla gör mig inte

ledsen längre, utan jag fokuserar på atti-

tyden. jag filmar mycket och lägger även

det som inte går så bra på nätet. Inför varje

tävling har jag några fokusmoment som jag

utvärderar extra. Skulle något gå galet så

försöker jag skapa en ny minnesbild såfort

som möjligt, till exempel har jag hanterat

ett missat tävlingsspår genom att lägga ut

ett nytt på samma plats.

Hur ser era

frumiidsplaner ut'-'.X

—Två stora mål är dels en ordinarie kval-

plats till lydnads—SM och dels ett bruks-

championat i spar. Zolo har kapaciteten,

det vet jag! jag är också medveten om att

jag har en stor och förhållandevis tung

hund. Därför är jag noggrann med frisk-

vård och låter honom simma och gås

igenom av hundfysioterapeut en gång i

veckan. jag motiveras av att se resultat

och det behöver inte handla om meriter

— att få till hållandet av en vittringspinne

på rätt sätt kan vara lika värdefullt som

ett förstapris. just nu arbetar vi med di-

rigeringsapporteringen som vi har lite

svårt för. Den kommer att bli jättefin

en dag, det är jag helt säker på! Inom en

inte alltför avlägsen framtid flyttar nog

en rottweiler till hem till oss. Men ibland

blir jag osäker — jag tror att 2010 skulle

bli jätteledsen om han ser mig träna en

annan bund...

jonna tillägger att hon verkligen kän—

ner att hon hittat "sin grej" genom hun—

deriet. Med den glädje och fina inställ—

ning hon förmedlar såväl till sin hund

som till andra, så hoppas vi definitivt

att hon är en förebild som är här för att

stanna! Cl
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