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Ungmedhund

Endast 22 år gammal startade Amanda Sjölander sin 
egen kennel, men då hade hon redan tränat och tävlat 

hund i över tolv år. Vallning och agility heter passionerna.
Berättat för Susann Gson Engqvist Foto privat

Att starta kennel är 
det roligaste jag gjort!

 ››

Amanda med sina 
hundar High Peak´s 
Riga till vänster och 
Höglandsnäsets Accra. 
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Ungmedhund

Hallå där, vem är du?
Amanda Sjölander heter jag, precis fyllt 24 år. Jag äger 

två border collie tikar vid namn Accra och Riga. Accra är 4 
år och Riga är 1,5 år. Riga är min egen uppfödning från en 
kull efter Accra. 
Var kommer du ifrån?

Jag är uppvuxen i Piteå och har bott här 
hela mitt liv så man kan väl kalla mig för 
en äkta Pitebo! Vi har två klubbar i min 
hemstad, Piteå Brukshundklubb och Piteå 
Hundungdom. I Piteå Hundungdom har jag 
hand om agilitytävlingar, håller agilitykurser och sitter 
med i styrelsen.
Vad brukar du göra med dina hundar?

Jag och mina hundar satsar främst på vallning och agi-
lity. Vi siktar på att nå långt i båda sporterna. Förra året 
tävlade jag och Accra Unghunds SM i nötvallning samt 
Ungdoms SM i fårvallning. I år tävlar jag tillsammans med 
Accra mitt sista Ungdoms SM i fårvallning. Accra har även 
nyligen blivit svensk agility- och hoppchampion samt 
kvalat till SM 2018 så det blir otroligt spännande. Får vi 
någon ledig helg från agility och vallning så tävlas det även 
lydnad och rallylydnad.
Vad är det roligaste du gjort i hundsammanhang?

Det roligaste som jag gjort inom hundsammanhang är 
definitivt att starta egen kennel. För ca 1,5 år sedan startade 
jag min kennel High Peak’s, jag föder upp border collie. 
Hittills har jag haft en kull efter Accra, varav jag behöll en 

tik (Riga). Det är obeskrivligt roligt att få följa alla avkom-
mors resor hos deras ägare. Det är väldigt speciellt att vara 
just uppfödare, jag är fortfarande väldigt mån och väldigt 
fäst vid mina uppfödningar och det är en speciellt känsla 

att få vara med i deras framgångar. Det är 
det roligaste jag varit med om i hund-
världen och det är absolut något som jag 
tänker fortsätta med!   
Hur var det att anordna UngdomsSM som 
Piteå Hundungdom arrangerade i år?

Det var väldigt utmanande och den mest 
omfattande tävling jag varit med och arrangerat. Agility-
tävlingar är rätt stora att ordna men det går inte att jämföra 
med hur mycket det var att fixa inför USM. Nu var denna 
tävling rätt bra uppdelad mellan mig och en till klubb-
kamrat där vi tillsammans hade hand om att hålla i alla 
trådar. Hjälp fick vi även från andra klubbars medlemmar 
vilket vi var otroligt tacksamma för. Vi ordnade sex olika 
grenar: agility, lydnad, rallylydnad, handling, freestyle och 
heelwork to music. Vissa grenar var helt nya för mig, vilket 
var en svårighet men det var väldigt roligt att få lära sig mer 
om dessa. Vi hade långt fler deltagare än vad vi räknat med 
vilket var en rolig överraskning. Jag tycker själv att täv-
lingshelgen blev otroligt lyckad. Det har varit oerhört 
mycket arbete bakom, men en tävling som varit väl värd 
det hårda slitet när man själv fått uppleva den härliga stäm-
ningen under dagarna. Jag skulle absolut rekommendera 
andra till att anordna denna tävling. 

 ››

 ››

”Vi siktar på att 
att nå långt i 

båda sporterna”

Ett- och ett halvåriga Riga 
är från Amandas första kull i 
egna kenneln, High Peak´s. 
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Accra har alltid 
full fokus på sin 
matte, även när 
hon fotograferar 
henne.
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Ungmedhund

Har du någon dröm, något du skulle vilja göra med dina 
hundar i framtiden? 

Min dröm är att nå så långt som möjligt inom vallningen 
och agilityn. Till att börja med kommer det att bli häftigt 
att ta oss till SM i agility, men jag har ännu 
större drömmar än så. Man ska ju drömma 
stort så ett EM eller VM vore ju otroligt häftigt. 
Jag tror garanterat att mina hundar har den 
kapaciteten, det hänger på om jag kan matcha 
dem väl för uppgiften. Inom vallningen 
drömmer jag om att få stå på startlinjen under 
SM, vi har planer för det.
När upptäckte du att hund är det roligaste som 
finns?

10 år var jag när min familj skaffade min första hund 

efter år av tjatande, jag upptäckte tidigt att hund var det 
bästa som finns. Innan vi hade egen hund brukade jag 
knacka dörr hos grannarna för att se om någon hade hundar 
som behövde ta promenader. När jag äntligen fick en egen 

hund var jag världens lyckligaste lilla tjej! Det 
var en australian shepherd tik som döptes till 
Trissa, med henne tränade jag allt man kan 
tänka sig! Vi tävlade agility upp till klass 3, 
startade lydnad, höll freestyleuppvisningar 
och mycket mer. Hon var en trogen och väl-
digt personlig hund som alltid ville vara till 
lags. Det var med Trissa som jag upptäckte 
min stora passion vallningen och testade att 
valla får för första gången. Hon älskade det 

men var begränsad i vad hon kunde göra, därför föll mitt 
senare val av hund på border collie eftersom jag kände att 
fårvallning definitivt var något jag ville satsa mer på! 
Vad är ditt bästa råd för den som är ung och gärna vill ha 
en egen hund?

Visa verkligen hur stort intresse du har. Kolla om det finns 
någon hund i din släkt, vänkrets, kvarter eller runt om dig 
som du kan få låna till att promenera, träna och ha roligt 
med. Åk och titta på träningar och tävlingar, engagera dig 
helhjärtat i hundvärlden. Gå kurser. Fördjupa dig i vad de 
olika raserna är framavlade för så att du vet precis vilken typ 
av hund du är ute efter när/om det väl är/blir dags för att 
skaffa egen hund. Jag anser att det är väldigt viktigt att man 
skaffar ras utefter vadman tänkt göra med hunden. Bestäm 
först vad du vill uppnå med din hund, ett rimligt mål – sedan 
väljer du en ras som passar till det ändamålet.
Och slutligen - vad är det härligaste med att ha hund?

Det härligaste är såklart att alltid ha mina absolut bästa 
vänner nära mig. Vi har inte bara roligt på tävling och trä-
ning. Jag älskar livet med hund, det vardagliga, promena-
derna, soffmyset, att alltid ha dem med sig. Allt blir så 
mycket roligare med mina hundar vid min sida! ®

 ››

”När jag fick 
egen hund var 
jag världens 
lyckligaste 
lilla tjej!”

Vallning är en stor passion. Här jobbar 
Accra med ett gäng gotlandsfår. Att stå 
på startlinjen i SM, är planen, EM och 
VM drömmen. 

Accra är svensk 
agility- och 
hoppchampion, 
här i full action på 
en internationell 
tävling i Kalix. Nästa 
år blir det SM.


