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Byns spoRTkluBB har pro-
blem med rekryteringen till fot-
bollsverksamheten men det 
betyder inte att fotbollsplanen 
förblir oanvänd. I sommar är det 
jyckarna som intar Gunnarsbyns 
gräsplan.

För andra sommaren i rad ar-
rangeras där något som fått 
namnet Hundkul och har man 
besökt byn när aktiviteten var i 
full gång kan man bara slå fast 
att det är ett passande namn. 

Ett och ett halvt år gamla Lo-
visa fick provhålla i Nanoks kop-
pel och man såg direkt att något 
tändes i flickans ögon. 

– Det här är till för alla. Alla 
slags hundar och unga såväl som 
gamla, säger Ingela Lindbäck 
som är en av initiativtagarna. 

Och det var en härlig lagupp-
ställning som mönstrades. Här 
gick en bichon frisé sida vid sida 
med en alaskan malamute och 
längre bort sprang en tibetansk 
spaniel, en dvärgpudel och en 
chihuahua tillsammans med två 
labradorer.

– Vi kunde ju ha tagit med oss 
stövarn’ också, säger Ann-Katrin 

Nordkvist och skrattar. 
15-åriga dottern Elina Nils-

son var istället där med familjens 
lilla tibetanska spaniel som lydigt 
hoppade över några av de upp-
satta hindren. Hon höll inte med 
sin mor. 

– Raija här? Hade aldrig funkat. 
Vad tror du hade hänt när hon 
fått syn på de två hararna som 
var här när vi kom, säger hon. 

Sedan skrattas det gott åt sy-
nen. 

I fjol fanns både en finnspets 
och en norrbottenspets med, 
men det här året har jakthundar-
na lyst med sin frånvaro. 

– De är välkomna och de mår 
säkert också bra av sån här trä-
ning, säger Marika Landfors. 

För några år sedan blev Gun-
narsbyns fotboll känd för att ett 
av lagen sponsrades av kyrkan 
där reklamen på ryggen var ”Mot 
högre höjder - Gunnarsbyns för-
samling”. 

Trots kyrkans inblandning och 
vädjan till högre makt fick fot-
bollen aldrig något ordentligt 
lyft. Byns sportklubb har däre-

mot fått en hundsektion - tro det 
eller ej. 

– Det finns många som är in-
tresserade och i fjol så var intres-
set så stort för det här så det var 
bara å köra, säger Marika Land-
fors. 

Tanken är att man ska träf-
fas två kvällar varje vecka under 
försommaren. Efter det kommer 
den årliga brännbollsyran i juni 
och i samband med den kommer 
man att anordna en agilityupp-
visning. 

Man såg också att både hun-
dar och hundförare tyckte om 
den lekfulla träning som bedrevs 
på Hundkul. Att döma av aktivi-
teterna ute på gräsmattan talar 
mycket för att det kan bli en se-
värd uppvisning. 

– Vår förhoppning är att få 
igång barn och ungdomar som 
gillar hundar så att de får upp-
täcka hur kul det här är, säger 
Marika Landfors. 

Efter en timmes lekfull trä-
ning samlades alla deltagare i ett 
av omklädningsrummen. På ett 
bord stod kaffe, saft och hem-
bakt fikabröd och där summe-

rade man övningarna. 
Även den som inte äger hund 

själv är välkommen. Sjuåriga 
Linnea Jonsson lånade bichon 
frisé-tiken Hilda och tillsam-
mans övade man på allt från sla-
lom till hopp. 

– Men jag känner henne. Jag 
har gått promenader med henne 
förut, säger hon lite blygt. 

13-åriga Ella Öquist från Rörån 
var där med Billy, familjens Jack 
Russel-terrier, och han fick god-
känt. 

– Han var jätteduktig på hopp-
hinder och inkallning, säger 
hon. 

BådE hon och Billy var med 
redan i fjol och hon kan konsta-
tera att träningen också gett re-
sultat. 

– Det här är kul och jag märker 
ju att han blir lydigare. När vi går 
på promenader brukar jag släp-
pa lös honom och träna lite sök. 
Han gillar det men jag tror också 
att han får tänka för när kvällen 
kommer är han helt färdig och 
sover som en stock, säger hon. 

Joakim NordluNd

Vilket 
hundliv!
IngET skäll u Glada och lydiga hundar – det är målet. Att hundägarna 
i Gunnarsbyn också har kul blir mer som en bonus.  
– Jag var ju med i fjol också och jag märkte direkt skillnad på Billy, säger 
13-åriga Ella Öquist.

p I dagsläget är det skralt med fotbollsverksamheten i Gunnarsbyn. Lika fullt latjas det med boll på byns gräsplan. Nioåriga Robin Andersson och blandrastiken Hilda kämpade om vem som skulle få bollen. Foto: JoAkIm NoRdLuNd

pElina Nilssons tibetanska spaniel bär namnet Nova. med ett sånt namn bör man 
kanske också kunna sväva – åtminstone lite.

pElla Öquist och Jack Russel-terriern Billy hade kul på Hundkul. Hinderbanan gick som en dans.

u Lilla Lovisa Lid-
berg var Hundkuls 
yngsta deltagare. 
Här fick hon prova 
på att hålla i famil-
jehunden Nanok, 
som är rasen 
Alaskan malamute, 
samtidigt som 
mamma marika 
Landfors fanns 
med som assistans.


