
 

 
Låt oss presentera ett SM-ekipage från Umeå 
Brukshundklubb som kanske slår ett rekord  
 

Susanne Högdal & Border Collien Somollis Skott 10.5 år som fyller 11år  
i januari  
 

 
 

 
 



 
 
Fråga: 
Hur många gånger har du varit med och tävlat på SM (med nuvarande hund och 
totalt)? 
Svar: 
Det här blir mitt 6:e spår SM med Skott. Före Skott hade jag en Border Collie som 
hette Kroksöns Dallas, med honom körde jag 5 Spår SM, så totalt blir det 11 starter 
SM-sammanhang. 
 
Fråga: 
Vad har du för förväntningar och mål inför tävlingarna?  
Svar: 
Det här blir min sista tävling med Skott som börjar bli till åren. Förmodligen kommer 
han i år att vara en av SM:ets äldsta hundar, om inte den äldsta? Målsättningen är att 
göra en så bra tävling som möjligt. Allt kan hända. Ett SM skiljer sig i upplägg från en 
"vanlig" tävling. 
 
Fråga: 
Vad har du för kommande planer och mål efter SM:et?  
Svar: 
Jag har en liten valp därhemma som i skrivande stund närmar sig 11 veckor gammal. 
Det är fantastiskt kul och känns väldigt inspirerande. Jag hoppas att vi ska få många, 
långa och roliga år tillsammans. En följeslagare på allehanda aktiviteter, hela året 
om. Annat mål är att jag och Kerstin Davis som håller en bruks-tävlingskurs, åter drar 
igång kursetapp 2 efter sommaren. Vår målsättning är öka antalet brukstävlande och 
vi hoppas och tror att detta lovande gäng kommer att bli uppflyttade ur appell innan 
nästa sommar.  

 
 
Fråga: 
Skiljer sig träningen när det börjar närma sig SM?  
Svar: 
Lite intensivare, mer tävlingsinriktad, speciellt på lydnaden. Mycket motivation o 
fokus på att ha kul. 
 
Fråga: 
När skaffade du din första hund och vad var det för ras? 
Svar: 
 Oj..någon gång mellan -83/84. Det var en Amerikansk Cocker Spaniel som fick 
namnet Snobben.  
Vad har du haft för hundar efter det? Grand Danios o Schäfer o senaste åren Border 
Collies, en ras som är mer passande min personlighet och livsstil.  
 
Fråga: 
Vad har du för starka sidor som hundförare?  
Svar: 
Träningsvillig o noggrann. 
 
 



 
 
Fråga: 
Hur hanterar du framgång samt motgångar?  
Svar: 
Att få framgång på tävling är självklart en fantastiskt härlig känsla och ett kvitto på att 
man har tränat på ett bra sätt. Vid motgång försöker jag att analysera vad som gick 
fel, om det är något i min träning/min förberedelse som jag kan förbättra. 
  
Fråga: 
Några svagare sidor? 
Svar: 
Säker massor!,Kanske att jag har en tendens till att överdramatisera? 
 
Fråga: 
Vad är din hunds starka/svaga sidor? 
Svar: 
Skott har ett otroligt driv och en motor som gör att han alltid försöker göra sitt bästa i 
allt han gör. Det är häftigt! Sämre sidor kan vara hans humör ibland.  
Så här på ålderns höst, så tycker han sig kunna det här med tävling och det har hänt 
att han har gjort saker helt på egen hand och på tävlingsledarens kommando, 
påbörjat moment innan jag ens själv har hunnit reagera. Det kan bli spännande när 

"gubbtjuven" tycker att han kan själv.  
 
Fråga: 
Vad anser du är nyckeln till den framgång du och Skott hittills haft i bruks spår? 
Svar:  
Vi är ett team, Skott & jag. Vi har tränat mycket o varit väl förberedda. Vårt 
träningsupplägg med mycket grundträning har funkat bra. Jag försöker tänka 
långsiktigt och målinriktat i min hundträning. Jag vill ha en hund som håller över tid 
och tycker att det här är det roligaste som finns. Sist men inte minst är fina 
träningskamrater! Mycket kan sägas om dem. Stort hjärta till dem.  

 
 
Fråga: 
Vad är din största tävlingsframgång? 
Svar:  
SM silver i Spår med Skott. Tacksam och stolt över det. 
 
Fråga: 
Har du någon träningsfilosofi? 
Svar: 
Några tankar har jag nämnt ovan.  
Träna långsiktigt och hållbart.  
Planera din träning.  
Bygg en stark tillit, en bra grund som ger en fin teamkänsla.  
Dela upp momenten och analysera om något inte går enligt plan.  
Ha kul på varje träningspass!! 
 



 
 
 
Fråga: 
Har du någon ”idol” inom hundsporten, i så fall vem och motivation till varför?  
Svar: 
Idol vet jag inte, det hade jag nog som barn, men det finns många fantastiskt, duktiga 
hundtränare runt om i landet som jag ser upp till. Maria Brandell är en. Man kan inte 
annat än bli imponerad av denna tjej o hennes hundar. Att på toppnivå, under så 
många år, prestera med ett så högt favorittryck, Imponerande! Anna Lindelöf och 
Kerstin Davis är två andra mycket skickliga hundtränare, listan kan göras lång. 
Gemensamt för tjejerna ovan är att alla är nyfikna o lyhörda i sitt tänk och det tror jag 
viktiga egenskaper som hundtränare. 
 
Fråga: 
Om du fick ge ETT träningstips, vilket skulle det vara?  
Svar: 
På tävlingsdagen, fokusera på dig och din hund, gå in i bubblan och förbered er väl. 
När det kommer till träning. Planera din träning och sätt upp mål som du jobbar 
strukturerat emot. Var tydlig. Är det bra, låt hunden känna det. Lycka till i er träning! 
 
 
Hum Susann, det var fler tips än vi frågade om men det TACKAR vi så klart för 
och önskar dig och Scott lycka till på SM i bruks Spår! 
 

Hjärtligt tack!! Det tar vi med oss./Susann  

 

  


