
Efter en lång rad inställda mästerskap var årets 
freestyle-VM hett efterlängtat. När den första 
landslagsworkshopen hölls i Kungsör i början av 
mars var deltagarna taggade till tusen. Under två 
dagar hjälptes vi åt att vässa våra tävlingsprogram 

så mycket det bara var möjligt. Vi vände och vred på koreo- 
grafier, trick och rörelser. Funderade över riktningar och 
vändningar för att ekipaget hela tiden ska visa sin bästa sida 
för domarna. Satte fingret på de svaga punkterna och hur de 
skulle kunna förbättras. Allt för att hitta det bästa flytet, det 
showigaste programmet och den härligaste känslan för varje 
ekipage. Den ständiga frågan 
om hur man bäst förbereder sin 
hund för att hamna i precis rätt 
sinnesstämning när det väl gäller, 
stöttes och blöttes. Svaren var lika 
många som hundarna. 

Att freestyle är en glädjefylld 
och välkomnande sport märktes 
redan på vår första träff. Cody och 
jag, som var nya i laget, blev väl 
omhändertagna av samtliga lag-
medlemmar. De delade generöst 
med sig av råd och tankar kring 
mitt och Codys program. Sedan 
var det bara att åka hem och trä-
na, träna och träna lite till. Att vi 
”bara” var reserver tänkte vi inte 
på. Satsningen var helhjärtad och 
även reserverna får framföra sina 
nummer på arenan, dock utom 
tävlan. En fantastisk introduktion 
till mästerskapsdeltagande. 

I slutet av april var det äntligen 
dags. Fyra ordinarie heelwork to music-ekipage, fyra ordina-
rie freestyleekipage och två freestylereserver tog sikte på den 
franska staden Compiègne. De flesta tog sig dit med färja och 
egen bil, någon valde flyget. En del samåkte med landslags- 

kompisar, andra med en kompis, pojkvän, eller familj. Den 
yngste supportern på resan var Ebbe, sju månader, som hade 
till uppgift att sprida god stämning i laget. Några valde att 
ta ut lite extra semester och gjorde färden ner till ett härligt 
minne fyllt av holländska tulpaner, tyska byar och hundträ-
ning framför Eiffeltornet. 

Torsdagen den 21 april strålade hela gänget samman på 
tävlingsarenan Le Tigre, i Compiègne. Vi började med att stäl-
la i ordning svensklägret på arenan. Det är där man samlas, 
andas, vilar, peppar och laddar upp. Vi pyntade med blågula 
flaggor, girlander, filtar och dukar.  

En annan tradition är att gå 
runt och hälsa på de andra femton 
lagen, önska dem lycka till och 
dela ut en liten minnespresent. 
Vi hade med oss vykort på hela 
laget och blå-gula godispåsar. Vi 
åkte hem med väskorna fulla av 
presenter i form av vykort, nyckel-
ringar, pennor, hundleksaker och 
ännu mer godis.  

Genrepet är stressigast
Klockan 15.22 var det dags för 
genrep vilket ofta är det stressi-
gaste på hela resan. Det svenska 
laget fick 50 minuter att förvalta, 
fem minuter per ekipage. Då 
gäller det att ta vara på tiden. Gå 
in i ringen, känna på underlaget 
och passa på att ge hunden en 
härlig känsla. Det är sista chansen 
att belöna med godis och leksak 
på tävlingsplanen. För oss som 

har rekvisita är det också ett gyllene tillfälle att ta riktmärken 
på var vi vill placera våra saker i förhållande till domare och 
publik. 

På fredagen tävlade heelwork to music-ekipagen. Då stod 
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VM i freestyle  
– vilket äventyr!

Hundsports 
reporter  

var  
med
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Freestyle-VM – fyra magiska minuter i ringen men hundratals timmars 
förberedelser. Att dansa med hund till musik ska se lekande lätt ut. Men bakom 

flytet, tricken och positionerna ligger mycket träning. Hundsports reporter 
Jeanette Bergenstav och hennes hund Cody är en av landslagets rookies i år. 

Här är hennes rapport från deras VM-resa till Frankrike. 
TEXT JEANETTE BERGENSTAV  FOTO @PHILOUSKA 

Jeanette Bergenstav och hennes miniature american 
shepherd Cody, 4 år, var rookies i landslaget i år. Som 

första reservekipage fick de framföra sitt program 
utom tävlan på VM i Frankrike. En bra introduktion till 

landslagsmedverkan som gav mersmak.  
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Nina Steinbach och hennes golden 
retriever Lykka, 7 år, kammade hem 
både individuellt brons och lagbrons i 
heelwork to music. 

– Lykka är en magisk hund som 
verkligen älskar positionsarbete, 
säger hon. 
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Ella Johansson och border collien Navy rev av sitt program i ett 
sådant tempo att både publik och domare tappade andan.  
De slutade på en strålande niondeplats i sin mästerskapsdebut.

Nina Roegner och hennes Moster, australian shepherd, 11 år, är ett 
rutinerat landslagsteam. I Frankrike städade och dansade de sig 
rakt in i publikens hjärtan. 

Elisabet Browaldh och hennes nederlandse schapendoes Kummin, 
11 år, showade loss till en medryckande Greasemix. När Kummin 
skrev kärleksbrev på skrivmaskin gick det ett sus genom publiken. 

Inger Hillskog Roth och hennes australian kelpie Cailin framförde 
ett medryckande och glatt heelwork to music-nummer till indisk 
musik. 

freestylarna till förfogande och en skugga valdes ut till varje 
deltagare. Skuggan kan hämta vatten, hålla reda på koppel 
och godispåsar och helt enkelt serva den tävlande så att den-
ne kan ha fullt fokus på sin hund, hela tiden. En annan viktig 
uppgift var att sitta på läktaren och applådera, vifta med 
flaggor och heja fram våra lagkamrater. 

Och vilken magisk dag det blev! Nivån var otroligt hög 
och programmen bjöd som vanligt på stor variation. Allt 
från renodlade dansnummer till fransk romantik, trallvänlig 
Mary Poppins, stencool rock och en läskig uppståndelse från 
de döda. Även raserna var härligt varierade. Här fanns allt 
från chihuahua till rottweiler och däremellan vallhundar, 
retriever och terrier i en salig blandning. Alla våra svenska 
ekipage levererade fantastiskt, både i glädje och poäng. Det 
visade sig att det räckte till ett lagbrons och två individuella 
starter i söndagens finaler dit de tio med högst poäng tar sig. 

Trick i världsklass
När lördagen kom var det freestylarnas tur. Först ut var lagets 
yngsta medlem Ella med sin Navy som gjorde internationell 
mästerskapsdebut med den äran. Poängen räckte till en final-
plats och detsamma gällde Lizette och Lotus som bjöd på en 
actionfilm i fyraminutersformat. De hann både råna en bank, 
bli tagna av polisen och rymma från fängelset innan tonerna 
klingade ut. Två rutinerade svenska ekipage gick sedan ut 
och bjöd på strålande shower med massor av skratt och app-
låder. Hunden Kummin skrev kärleksbrev på skrivmaskin och 
Moster kastade strumpor så att publiken vred sig av skratt. 

Även denna dag var idérikedomen stor. På scenen fanns 

allt från glitter, paljetter och fjäderboor till häxor, pirater och 
städande hundar. I högtalarna fick vi avnjuta både klassiska 
musikstycken, jazz, Abba, Grease och Queen.  

Reserverna levererade också, kanske inte helt enligt plan, 
men med en härlig portion feelgood. Även i freestyle kam-
made det svenska laget hem ett brons och det var en mäktig 
känsla att få tåga fram till tonerna av Du gamla, du fria och ta 
emot applåderna. Också i freestyle fick vi med två ekipage till 
söndagens tio-i-topp.  

Lördagen avslutades med en get-together-dinner för 
samtliga deltagare, medföljare, domare och funktionärer.  
En del av tävlingsarenan dukades upp med vita dukar och 
sexrättersmiddag. Där satt vi i våra blågula landslagskläder 
med hundarna under borden och avnjöt snittar, gåsleverpaté, 
ostar och chokladfondant. 

Söndagens finaler var en ren njutning för oss på läktaren. 
Det bjöds på trick i världsklass och fantastisk musiktolkning. 
Samarbetet och känslan mellan förare och hund framkallade 
både gåshud, en och annan tår och en hel del skratt. 

En tråkig incident – som inte berörde någon av våra 
svenska hundar – inträffade då en av de tävlande hundarna 
bet en tävlingshund från ett annat land. Båda hundägarna var 

”Moster kastade strumpor  
så att publiken  

vred sig av skratt”
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Lovisa Martinssons och border collien Signes coola stil föll både 
domare och publik i smaken. De slutade på en femteplats. 

Polis 5

Marie Danielsson och hennes nova scotia duck tolling retriever  
Aston avslutade världsmästerskapet med ett nummer som fick alla 
på plats att minnas vad freestyle handlar om – show och glädje! 

Lexus och hans matte Pernilla Pöykiöniemi framförde 
ett samspelt och fint heelworkprogram till låten Toma, 
toma med Mega Francesita.

Lizette Olausson och hennes border collie Lotus, 4 år, bjöd på 
en fartfylld actionfilm i fyraminutersformat. De slutade på en 
fjärdeplats i sitt första internationella mästerskap tillsammans.  
Här försöker de smita med den väntande rånarbilen.  

överens om att det var en ren olyckshändelse. Tävlingsregler-
na ger dock inte utrymme för något annat än diskvalificering. 

För Sveriges del blev det ännu mer flaggviftande och 
glädjetjut när Nina Steinbach och hennes golden retriever 
Lykka tog hem ett individuellt brons i heelwork to music. 
Lovisa Martinsson och hennes border collie Signe kom på en 
finfin femteplats. Lizette Olausson och border collien Lotus 
showade sig till en strålande fjärdeplats och rookien Ella 
Johansson och hennes border collie Navy smällde till med en 
niondeplats. 

Annars var det värdnationen Frankrikes år – de plock-
ade hem tre guldmedaljer av fyra möjliga. Norskan Jessica 
Karlgren och hennes border collie Storm bröt den franska 
segersviten genom att krigsdansa sig till ett individuellt  
heelworkguld, på att alldeles magiskt vis. 

Vi lämnade Frankrike fulla av stolthet, glädje och inspira-
tion. Om någon undrar hur vi kan lägga alla dessa timmars 
träning och nästan en hel veckas resa för att ”bara” fram- 
träda i fyra – eller åtta – minuter så kommer vi bara att titta 
frågande på dem. Vi har njutit av varje stund på resan. Av 
hundsnacket i bilarna, av de vackra vyerna, av lagandan och 
vänskapen. 

Hundarna har kissat i Danmark, Tyskland, Belgien och 
Frankrike. De har tränat på blomstrande ängar vid en fransk 
kanal, fått nya fyrbenta vänner, sovit gott i hotellsängar och 
städat smulor under restaurangbord. För oss var minuterna  
i ringen bara pricken över i på ett fantastiskt äventyr tillsam-
mans med andra som delar kärleken till hundar och hund-
sport.  ●

Antal deltagande länder: 16 
Antal starter, freestyle: 48
Antal starter, heelwork  
to music: 39
Antal deltagande hundar 
(inklusive reserver): 101
Längsta applåden: Fick den enda 
deltagaren från Ukraina

RESULTAT, HEELWORK TO MUSIC

Lag: 
1. Frankrike
2. Tjeckien
3. Sverige

Individuellt:
1. Jessica Karlgren & Storm, 
Norge
2. Alexandra Creusot & Hendi, 
Frankrike
3. Nina Steinbach & Lykka, 
Sverige

Svenska resultat:
Nina Steinbach och Lykka, 3:e 
plats (5:e plats efter kval)
Lovisa Martinsson och Signe, 5:e 
plats (3:e plats efter kval) 

Pernilla Pöykiöniemi och Lexus, 
21:a plats
Inger Hillskog Roth och Cailin, 
26:e plats

RESULTAT, FREESTYLE

Lag: 
1. Frankrike
2. Italien
3. Sverige

Individuellt: 
1. Alexandra Creusot & Hendi 
Frankrike
2. Monika Olšovská & Bambi, 
Slovakien
3. Annamaria Pireddu Lucrezia & 
Roll In, Italien

Svenska resultat: 
Lizette Olausson och Lotus,  
4:e plats (3:e plats efter kval) 
Ella Johansson och Navy, 
9:e, plats (9:e plats efter kval)
Nina Roegner och Moster,  
21:a plats
Elisabet Browaldh och Kummin, 
24:e plats 

Om VM i Compiègne, Frankrike
▶

Vänd! 
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Ekipage Lizette Olausson 
och Trolleyes Lotus 

”Lotus”, 4 år, border collie, 
Vingåker.  

Musik En låtmix av Kill 
of the night, Prison 

break theme och Mission 
impossible fallout. 

Favorittrick Lotus gillar när 
han får hoppa mot mig och 

vända i luften.  
Bästa VM-minnet Att 

Lotus kom fyra på VM i sin 
landslagsdebut!  

Det mest oväntade på VM-
resan När vi på flygplatsen i 
Paris var tvungna att packa 

upp både fängelsegaller 
och fotboja och försöka 

förklara att det faktiskt var 
”hundens grejer”.  

Ekipage Nina Roegner och 
Dragonora Nymphadora 
”Moster”, 11 år, australian 

shepherd, Kungsbacka. 
Musik I want to break free, 

Queen.  
Favorittrick Moster älskar 
att hämta trumpeten och 

packa den i sin rosa väska.  
Bästa VM-minnet 

Publikens applåder 
och jubel när Moster 

kastade upp en strumpa 
som landade perfekt på 

tvättlinan.  
Det mest oväntade 

på VM-resan Vid 
veterinärbesiktningen låg 
mitt pass bland papperen 

istället för Mosters. Det 
blev några stressiga 

minuter innan jag lyckades 
rota fram hundpasset. 

Ekipage Elisabet 
Browaldh och Kummin av 
Ulfsäter ”Kummin”, 11 år, 
nederlandse schapendoes, 

Lindome.  
Musik Musikmix ur filmen 

Grease.  
Favorittrick Kummin 

ger allt när hon får 
skriva maskin eller spela 

keyboard.  
Bästa VM-minnet Den 

fantastiska stämning och 
sammanhållning som vi 

har känt inom laget – helt 
klart en framgångsfaktor. 

Det mest oväntade på VM-
resan Att vår lagkamrat 

Jeanette och hennes Cody 
kom på kvällsbesök för att 

låna vårt badkar. 

Ekipage Ella Johansson 
och Väståkra Navy Blue, 

”Navy” 6 år, border collie, 
Kungsbacka.  

Musik Blood//Water av 
Grandson.  

Favorittrick Springa i stor 
cirkel.  

Bästa VM-minnet Resan 
före tävlingarna där vi 
besökte sevärdheterna 
i Paris. Men framför allt 

när vi körde på Frankrikes 
landsvägar och hamnade 

vid stora rapsfält intill 
gamla kullerstensvägar och 

fick ta del av historiken i 
gamla byar.  

Det mest oväntade som 
hände på resan Lagbronset 
och att vi lyckades ta oss till 

final på vår VM-debut.

Ekipage Marie Danielsson 
och Doglefox Ganondorf 

”Aston”, 10 år, nova scotia 
duck tolling retriever, 

Kungsbacka. 
Musik 9 to 5 med Home 
Free. Favorittrick Höga 
hopp rakt upp i luften. 

Bästa VM-minnet Att få 
gå in på den blå mattan på 
arenan tillsammans med 
Aston och få underhålla 
publiken – vi älskar det! 
Det mest oväntade på 

VM-resan När vi passerade 
ett vägarbete och en fransk 
polis skrek något argt som 

fick min reskompis att 
slita päronet jag åt, ur min 

hand. Det visade sig att 
han skrikit Ne mange pas! 

(Ät inte!) 

Ekipage: Jeanette 
Bergenstav och 

Dalorogården Kodiak 
”Cody”, 4 år, miniature 

american shepherd, 
Torslanda. Musik Gimme, 

gimme med Abba. 
Favorittrick Springa i 

cirkel och hämta hjärtat. 
Bästa VM-minnet Hela 
resan, från workshopen 
i mars till hemresan och 

allt däremellan. Alla 
skratt, alla lagkamrater, 
all hundträning och allt 

vi lärt oss. Det mest 
oväntade på VM-resan 

När jag blev utelåst i 
hotellkorridoren endast 

insvept i ett badlakan. Jag 
hade fått låna lagledaren 
Lisas badkar och skulle 

bara gå ett par steg till mitt 
eget rum. Just då slutade 
nyckelkortet att fungera! 

Ekipage Nina Steinbach 
och Gyllene Mix Hajas 

Lyckofix ”Lykka”,  
7 år, golden retriever, 

Karlskrona. 
Musik Filmmusik ur 
Greatest showman. 
Favorittrick Lykkas 

favorit är fotgående i alla 
riktningar och tempon. 

Bästa VM-minnet Känslan 
när vi blev uppropade 
som bronsmedaljörer 

på prisutdelningen efter 
den individuella finalen 
är obeskrivlig! Det mest 
oväntade på VM-resan 

Hela resan var fantastisk 
med härlig stämning i laget 

och på tävlingen. Älskar 
fransmännens inställning 

att allt går att lösa.

Ekipage Pernilla 
Pöykiöniemi och 

Valltäppans Emic, 
”Lexus”, 9 år, border collie, 

Karlskoga. 
Musik Toma, toma 

med Mega Francesita. 
Favorittrick Lexus älskar 

positionsarbete med rappa 
skiften och tempoväxlingar. 

Bästa VM-minnet 
Att Lexus, som har lite 

scenskräck, kunde slappna 
av och släppa loss. 

Det mest oväntade på 
VM-resan Att vi på grund 

av passregler blev tvungna 
att åka ett par dagar 

tidigare och att Lexus fick 
genrepa utanför Louvren 

och Eiffeltornet.

Ekipage Inger Hillskog 
Roth och Busligans Cailin, 

”Cailin”, 8 år, australian 
kelpie, Karlstad. 

Musik Indisk musik för 
att den är variationsrik 
och härlig att lyssna på. 
Favorittrick Cailin älskar 

att vinka från både sittande 
och liggande. 

Bästa VM-minnet Att se 
alla deltagare och deras 
nummer. Och att det är 
en sådan fantastiskt fin 

stämning mellan alla 
tävlande. 

Det mest oväntade på 
VM-resan Alla tulpaner vi 

såg i Holland på väg till VM 
var häftiga.  

Ekipage Lovisa Martinsson 
och Lizzroys Brienne 

”Signe”, 4 år, border collie, 
Stora Levene. 

Musik The real thing. Cook 
Classics feat Outasight. 

Favorittrick Får Signe välja 
ett trick så blir det nog att 

backa runt mina ben. 
Bästa VM-minnet 

All tid med laget och 
att vi lyckades ta oss en 

finalplats. Något som jag 
aldrig vågat drömma om! 

Det mest oväntade på 
VM-resan När jag försökte 
beställa en pizza calzone 

men fick en pizza med 
spaghetti carbonara i sig. 
Inte som tänkt men god 

ändå!

Freestylelaget

Heelwork to music-laget
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