
Gemensamt DM i väst –  
arrangemang med SM-känsla 
När några klubbar i Sjuhäradsbygden bestämde sig för att arrangera ett gemensamt di-
striktsmästerskap för alla bruksgrenar blev det ett arrangemang nästan lika omfattande, 
och med ungefär samma upplägg, som ett SM. Att klubbarna har en lång tradition av sam-
arbete underlättade det hela och arrangemanget av förra årets SM i lydnad och agility hade 
också gett erfarenhet. 
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Denna artikel skrevs på begäran av Tidningen Brukshunden men publicerades  
tyvärr aldrig där, däremot på ett antal andra ställen.

Borås med omnejd går även under benämningen 
Sjuhäradsbygden. Klubbarna i det här området har 
en lång tradition av samarbete i olika konstellationer. 
Årligen arrangeras till exempel Sjuhäradsmästerska-
pet som är en lagtävling i bruks och lydnad där sex 
(av sju) klubbar deltar. Samarbetstraditionen kröntes 
med ett SM i lydnad och agility 2005. I det arrange-
manget deltog klubbarna Borås, Bollebygd, Mark och 
Ulricehamn. Ett arrangemang som totalt sett blev 
mycket lyckat och, uppenbarligen, gav blodad tand. 
I området finns även Kinds och Elfsborgs bruks-
hundklubb. De var nyfikna på att prova ett större 
arrangemang men den här gången i bruksgrenarna. 
Man väckte frågan om ett gemensamt distriksmäster-
skap. Denna tanke har legat och grott hos klubbarna 
i några år eftersom distriktsmästerskapen oftast går 
ganska obemärkta förbi. Normalt sett beslutar di-
striktsstyrelsen helt enkelt att en av årets ordinarie 
tävlingar även ska ha DM-status. Nu bestämde man 
sig för att göra slag i saken tillsammans med Borås 
och Ulricehamns brukshundklubbar.
Hösten 2005 hölls det första mötet med representan-
ter för de arrangerade klubbarna och under våren har 
man haft täta möten för att stämma av planeringen.

Att tävlingsplatsen skulle vara Borås stod klart från 
början eftersom yta och marker för arrangemanget 
fanns att tillgå på militärens övningsfält. Ett annat 
tungt vägande skäl var att Elfsborgs BK, som också 
finns i Borås, sedan ett antal år har arrangerat en stor 
spårtävling (dubbel/delad) helgen före midsommar. 
Spårmarker fanns därmed också inom bekvämt av-
stånd. Detta ledde till att datumet för arrangemanget 
ganska naturligt föll på plats, helgen innan midsom-
mar fick det bli. Denna tid på året är av tradition 
förhållandevis tom på andra brukstävlingar och 

många ser sin sista chans att förbättra sina kvalpoäng 
till SM.

Arrangemanget delades upp så att klubbarna var 
ansvariga för varsin gren. Elfsborg tog hand om 
spårtävlingen, Borås skötte söket, Ulricehamn rap-
porttävlingen och slutligen Kind som tog ansvar för 
skydd och IPO. Klubbarna ansökte hos distriktet om 
respektive tävling och detta beviljades. Att tävlings-
platsen för samtliga skulle vara Borås ledde dock till 
viss förvirring i tävlingskalendern. Så småningom 
kunde dock frågetecknen rätas ut och alla tävlande 
hamnade på rätt plats och i rätt gren.

Tony Lyvén med Av Melica Castor hade en distrikts-
mästartitel i sök från 2005 att försvara vilket de  
klarade av med bravur.



Förberedelserna för tävlingen har tagit mycket tid 
och kraft. Antalet tävlande skulle, åtminstone i spår-
hundsgruppen, bli lika många som på ett SM, alltså 
30 ekipage. Här delades de dock upp på två dagar 
med 15 spår per dag. Eftersom alla grenar utom IPO 
arrangerades som delad tävling med samling och 
lottning redan på fredag kväll krävdes campingplat-
ser, matservering, hygienutrymmen och mycket mer. 
Även ansvaret för detta delades upp mellan klubbar-
na. “Spindel i nätet” blev Bernt Carlsson som med ett 
förflutet inom militären är väl bekant med terrängen 
och lokalerna på övningsområdet. Han skötte även 
kontakterna med Borås Ridhus vars marker och till 
viss del lokaler man också behövde disponera som 
lydnadsplaner, servering och sekretariat.

Alla bitar föll emellertid på plats och på fredag kväll 
den 16:e juni samlades alla (utom IPO-deltagarna) 
för lottning. Eftersom tävlingarna var normala, offici-
ella tävlingar, fanns även ett antal deltagare som inte 
tillhörde distriktet. Det var endast för spårhunds-
grupp 1 man tvingats använda sig av kvalpoäng för 
att avgöra vilka som skulle få delta. I rapport fanns 
det även ett anmält ekipage i lägre klass och i skydd 
ett ekipage i högre klass.

På lördag morgon drog tävlingarna igång. Lördagen 
började lite mulet men det klarnade snart upp och 
blev riktigt varmt. Det vädret skulle stå sig hela hel-
gen visade det sig.

Till stora delar var programmet upplagt som på ett 
SM. Alla utom rapporthundsgruppen och skydds-
hundsgruppen genomförde huvudmomentet och 
uppletande på lördagen. Spårgrupp 2, som inte hade 
DM-status, fick vänta med sitt huvudmoment till på 
söndagen liksom rapporthundsgruppen. En skillnad 
mot SM var att man i lydnaden inte tillämpade om-
vänd startordning som på ett SM. Eftersom rapport-
hundsgruppen körde sin lydnad redan på lördagen 
omöjliggjordes det upplägget. Alla tävlande behöll 
alltså sitt lottade startnummer.

I spår, sök och IPO fanns regerande distriktsmästare 
på plats för att försvara sin titel. I sök var det Tony 
Lyvén med Av Melica Castor från GMBK som var ti-
telförsvare och i spår Göran Hagberg med Hinnareds 
Zola från arrangörsklubben Elfsborg. I IPO var det 
Fredrik Bjurklint med Masatis Nora från Kinds BK 
som var regerande distriktsmästare. Redan på lörda-
gen stod det klart att Fredrik och Nora skulle inneha 
titeln i ytterligare ett år. Detta efter ett resultat på 282 
p./SG och cert.

I skydd fanns det tre anmälda ekipage från distrik-
tet, bland annat förra årets distriktsmästare Lindjax 
Akita. 2005 tävlade hon med matte, Louise Abra-
hamsson, men i år var det husse Stefan Mattsson som 
skulle lotsa Akita genom tävlingen. De tvingades 
dock lämna återbud eftersom Akita inte mådde bra. 
Även de andra två ekipagen från distriktet lämnade 
återbud varför skyddshundsgruppen slutligen endast 
innehöll tre ekipage i elit, samtliga från Växjö, och 
därmed kunde tyvärr ingen distriktsmästare utses.

Tony Lyvén och Av Melica Castor låg i ledningen i 
sökhundsgruppen efter lördagens special. Full pott 
på söket samt tre föremål och betyg 8 på uppletandet 
innebar en ledning med 8 poäng inför söndagens 
lydnad.

För Göran Hagberg och Hinnareds Zola var lördagen 
inte riktigt lika lyckad och inför söndagens avslu-
tande lydnad låg de på en sjätteplats. I ledningen låg 
istället ett rutinerat ekipage från arrangörsklubben 
Kind, Torbjörn Jonsson med Kroksjöns Docky.

I rapport var det Bertil Tibblin med Wilse’s Anni 
som efter lördagens lydnad och uppletande låg i 
ledningen.

På lördag kväll var det samling i det stora serverings-
tältet i anslutning till den tillfälliga campingplatsen. 
Där serverades grilltallrik med mängder av goda 

Masatis Nora var regerande distriktsmästare i IPO 
tillsammans med husse Fredrik Bjurklint. Nu kan de 
titulera sig distriktsmästare i ytterligare ett år.



tillbehör. Tyvärr var uppslutningen inte så stor som 
väntat men de som var där hade riktigt trevlig ändå i 
den ljumma sommarkvällen.

På söndag morgon gav sig rapporthundsgruppen och 
spårhundsgrupp 2 (ej DM) ut i skogen för sitt huvud-
moment medan övriga grupper samlades runt och på 
lydnadsplanerna. Solen sken även denna dag men det 
blåste lite mer vilket gjorde det behagligare för såväl 
hundar som förare.

Tony Lyvén och Castor gjorde ungefär vad som 
förväntades av dem på lydnadsplanen och utökade 
sin ledning med 23 poäng till tvåan och försvarade 
därmed sin distriktsmästartitel.

I spår var det rutinerade Torbjörn Johnsson och 
Kroksjöns Docky som hade en tätposition från lörda-
gen att försvara. Även de höll ihop fint på lydnadspla-
nen och slutade med en vinst 587,25 poäng.

I rapporthundsgruppen slutligen var det tyvärr tre av 
fyra ekipage som bröt. De enda som fullföljde täv-
lingen var Pekka Steenari med sin riesenschnauzer 
Bo och hjälpförare Mathias Aronsson. De slutade 
helgen med 520,25 poäng och cert samt kan, även de, 
i ett år framåt titulera sig distriktsmästare.

När det var dags för prisutdelning visade arrangörer-
na upp ett mycket välfyllt prisbord, fullt i klass med, 
och kanske till och med större, än på ett SM. Även 
de som hamnat på mer undanskymda placeringar 
kunde bära med sig en fodersäck hem, levererad från 
huvudsponsorn, Royal Canin. Distriktsmästarna och 
de närmast placerade behövde nästan assistans för att 
ta sig från prispallen med alla vinster.

De allra flesta tävlande verkade mycket nöjda med 
arrangemanget som helhet. Det som brustit något 
under helgen var information och skyltning men 
detta har nu arrangörerna lärt sig till nästa gång. För 
en nästa gång blir det förmodligen, vilket år är dock 
oklart.

Regerande distriktsmästaren i spår, Göran Hagberg, 
var en av dem som stod för matlagningen vid lördags-
kvällens samkväm.

Publicerad i Schäferhoppet samt diverse 
klubbtidningar i distriktet 2006.

Några av de som haft huvudansvar för att ro arrang-
emanget i land. Fr v Kjell Blomqvist – Ulricehamn, 
Gunnel Hjort – Kind, Kenneth Johansson – Elfsborg 
och Bernt Carlsson – Borås.


