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Sidmarkens Hurtiga Humlan ”Humlan”

Frågor till ägare, Ida 
Svanberg:

Berätta lite om Humlan, vem är hon?

En aktiv och trevlig 3½ år gammal svensk lapphundstik. Hon är 
genomgående snäll mot allt och alla, det finns inte en droppe ont 
blod i henne. Hon är följsam och mjuk i sättet men ändå stabil, 
skottfast och kan sortera väl. I stissiga situationer när vi är ute 
med skoter eller båt är hon alltid lugnet själv. Hon kan tom trilla 
av skotern i fart för att hon sover så djupt.

https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
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Vad gör ni för aktiviteter tillsammans?

Humlan tävlar Nosework klass 2, på 4 tävlingar har vi fått fyra raka 
diplom massor med placeringar och även domarens hederspris. Hon 
används även vid eftersök i samband med jakt på skadat vilt och min 
sambo har med henne på fågeljakt. Förra hösten var hon med vid 
sjöfågeljakt och påvisade fågeln ute i vattnet. Vi har försökt få henne gå 
på älg med men där var vi för sen med injagningen så hon söker inte ut 
tillräckligt utan håller sig nära oss. Vi leker även lite tävlingslydnad och 
hoppas komma till start där nån gång i framtiden.

Vilken/vilka aktiviteter tycker du och Humlan är roligast?

När man har hunden där man vill, i ett tillstånd där den bara öser på för 
dig är en häftig känsla. Oavsett vilken aktivitet det är. Jakten är speciell 
där behöver man aldrig motivera hunden att jobba på, oavsett hur tufft 
eller jobbigt det är. 
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Hur ofta tränar ni?

Nosework tränar vi i perioder nästan dagligen, det beror på om jag 
hittat någon klurighet eller detalj att träna extra på. Nosework handlar 
mycket om att bygga erfarenheter hos hunden och det finns oändligt 
med variationer man kan köra. Med en Lapphund är hundens motor 
något begränsad så man får som förare alltid se till att ha en plan på 
vad man ska träna så man inte får soppatorsk. När träningen är slut 
ska hunden mer eller mindre skrika efter mer så det gäller att sluta i tid. 
Det som är roligt med Nosework är att det är en form av nosarbete som 
man kan köra året om även när det är kallt och en meter snö ute.



MÅNADENS AKTIVA HUND- Augusti 2018

Vad har du för mål med er träning?

Ha kul. Nosarbete med hund är mycket givande. Jag älskar att fundera 
och klura mellan träningspassen på nya upplägg. Målet med all min 
hundträning är att få en hund som i slutet av dagen sover gott med 
tassarna i vädret. Vi tränar väldigt kravlöst, för oss är träningen på skoj. 
Jag brukar tänka att det inte är minsök vi sysslar med och att hunden 
inte kommer explodera om vi gör något galet. Då är det bara att göra 
om och göra rätt till nästa gång. I nosework är det hunden som har 
svaren och vi förare får rätta oss efter det. På tävling kan vi köra mot 
stora stöddiga bruksschäfrar, speedade kelpies osv. och att då komma 
med en liten Lapphund och göra lika bra eller tom bättre resultat är 
sporrande. Ibland tänker jag att jag kör en encylindrig fiat uppför 
alperna. Det är trögt ibland men vi håller oss på banan och sladdar inte 
av lika snabbt som de med massa motor. Inget är gratis för oss och 
varje träningpass måste vara genomtänkt och planerat i förväg. Jag 
har alltid ett upplägg klart för mig innan träningen. 



Vad är det bästa med Humlan?

I söket så är hon en genomarbetad hund. Hon vet vad hon ska söka, 
hitta och markera med ett tydligt frys. Vi är ett bra team med. Hon 
kan ta mina tips samtidigt som jag låter henne styra. Det bästa med 
Humlan är dock hennes mentala egenskaper i vardagen. Där är hon 
en underbar hund. När vi gick MH med henne tyckte beskrivaren att 
hon hade en idealisk mentalitet. 

Vad behöver ni jobba mer på?

Jag jobbar hela tiden på att gasa henne mer, få henne att vilja söka 
söka söka och aldrig ge upp. Vi har även massor med nya 
erfarenheter att bygga. Den dagen hon vill hitta gömman med 
samma intensitet som när hon ser en ekorre sticka uppför trädet 
hemma, då är vi i mål.
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Varför blev det just en svensk lapphund?

Vi har i familjen haft svensk lapphund sen -89. Eftersom vi bor i 
norra Sverige behöver vi en hund som klarar av snö och kyla, kan 
röra sig i skog o mark och som inte är så stor. Med en lapphund 
behöver man sällan koppel i naturen, den följer dig. Det gillar jag. 
Jag fick min första egna Lapphund -00, den hunden var ett riktigt 
yrväder som var tvungen att aktiveras för att fungera i vardagen. 
Sen dess har jag alltid jobbat och även tävlat sparsamt med mina 
lapphundar. Tävling är kul och det är sporrande att få komma ut 
och visa vad rasen går för. Att under den ulliga gulliga ytan finns 
det en riktigt trevlig hund att jobba med. Många med traditionella 
brukshundar har blivit charmade av Humlan när vi gått kurs.

Vad har du för tips till andra som vill börja aktivera/träna med 
sin hund?

En aktiverad hund får mycket mindre felbeteenden och fungerar 
bättre i vardagen. Den behöver inte själv hitta sätt att få ut all 
energi utan lär sig att där matte /husse är händer det kul grejer där 
vill jag vara. 
Kom ihåg att träna för dig och din hund och inte alla andra.
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