
Vi tar pulsen på en av klubbens instruktörer 

 

          Chris�ne ”Kicki” Wacek 

 

Chris�ne har e� brinnande intresse för hundar och människor. Hon är 

utbildad pedagog och har arbetat med ungdomar och barn, och hon har  

sedan unga år ha  e� stort intresse av a� få förmedla sina kunskaper.  

Hundintresset började �digt, men Chris�ne kunde inte skaffa egen hund  

förrän vid 18 års ålder, då hon fly�ade hemifrån. Hon har varit medlem  

i Svenska Brukshundklubben sedan 70-talet. 

 

Särskilt intresse för mentalitet 

Hundars mentalitet har all�d varit e� stort intresse för Chris�ne och det som engagerar henne mest 

idag. Hon tycker a� det är vik�gt a� man förstår vad det är för hund man har och ännu hellre a� man 

tänker �ll innan man köper hund, så a� man vet vad de olika raserna kommer kräva av sin hundägare.  

”Det är vik�gt a� det blir en hundras som passar dig i di� liv och med dina intressen. Om du köper en 

brukshund eller t.ex. en Vorsteh som vi hade en gång, så river dom ju huset om de inte får utlopp för 

de egenskaper de är avlade för. Om du inte tycker om a� vara ute och röra dig så mycket, bör du köpa 

en ras som inte kräver mycket ak�vitet. Det är vik�gt a� man trivs med sin hund.” 

I dagsläget utbildar hon figuranter och beskrivare för MH och MT. Hennes stora intresse för 

mentalitet, har givit henne möjligheten a� utbilda sig �ll Mental lärare och resursperson inom SBKs 

Mentalsektor. 

 

Ny som hundägare 

Chris�ne hade gärna se� a� blivande hundägare gick en " Innan-du-köper-hund-kurs”. Hon menar a� 

många inte förstår vad de skaffat för hund, förrän hunden redan är inköpt. Först då, är det många som 

inser a� de inte vet så mycket om sin ras, eller hundens ursprung, och vad den är avlad �ll. Många har 

lite eller �ll och med dålig kontakt med sin uppfödare, vilket kan leda �ll a� många riskerar a� bli lite 

ensamma med en hund som de kanske inte helt förstår sig på.  

Förutom a� förstå sig på mentalitet och ras, så tänker hon a� den första �den med valpen/hunden är 

vik�g för a� skapa en god rela�on och visa den vad som är önskvärda beteenden och inte. 

Hundägaren behöver också lära hunden a� hanteras och skötas av både ägare och andra – t.ex. inför 

besök hos veterinären, kloklippning, pälsvård och annat man kan tänkas behöva hjälp med.    

Hon skulle önska a� alla hundägare fick möjligheten a� gå en valpkurs och lära sig grunderna i 

vardagslydnad, så a� valpen/hunden kan ”uppföra sig på stan ".   

”Det är varje hundägares ansvar a� se �ll a� hunden klarar a� sköta sig ute i samhället bland 

människor och andra hundar.” 



Instruktörsglädjen kommer inifrån 

Umeå Brukshundklubb behöver fler instruktörer. Chris�ne tror a� intresset för a� vara instruktör 

behöver komma inifrån som en önskan om a� kunna hjälpa andra.  

”Det kräver mycket av dig som person, a� förmedla kunskap �ll andra människor som har olika liv, 

förutsä�ningar, krav och önskemål, och a� de sedan ska förstå och kunna förmedla den vidare �ll en 

annan individ, hunden.” 

Hon menar också a� det är stor skillnad på a� vara duk�g hundtränare själv och a� vara en god 

pedagog, så en viss fallenhet för a� kunna lära ut och e� stort intresse för samspelet mellan hund 

och människa, är en bra grund a� bygga vidare på.  

Hon ser i första hand behovet av fler valpkurser och kurser inom allmänlydnad och önskar också a� 

de mer tävlingsinriktade kurserna inte fastnar i enbart moment, utan a� goda grunder för allmän 

inlärning också vävs in.  

”En tävlingskurs som t.ex. en appellkurs ska givetvis handla om specifika moment i appell, men 

hunden ska ju även kunna uppföra sig runt andra hundar och människor. Ren allmänlydnad måste 

all�d finnas med, oavse� vilka specialkurser man går. Risken är annars a� det blir e� moment 22… 

Om ägaren blir ledsen och förtvivlad över a� hunden inte uppför sig då de kommer �ll kursplatsen, är 

risken stor a� de slutar komma över huvud taget och det som behöver tränas, blir inte tränat alls. Det 

är ju för såna här hundekipage Brukshundklubben blir vik�g.” 

 

E! go! råd �ll hundägare 

”Det är aldrig för sent a� ta hjälp av någon som är duk�g på den ras du skaffat dig, eller någon som 

helt enkelt har längre erfarenhet av hundar än dig. Ju �digare du gör det, desto mindre hinner hunden 

befästa oönskade beteenden.” 

 

Jamilla Bruhn 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Chris�ne 

Ålder: 50++ 

Hundar: Pixa och Vargas (schäfrar) 

Instruktör inom: Bl.a. Valpkurser, spårkurser, 

appelkurser. Även hållit 

instruktörsutbildningar inom allmänlydnad. 

Utbildning: Mentalfigurant, Mentalbeskrivare, 

Lärare i Hundtjänst, Mentaltestdomare 


