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Team Svenska Boxerklubben gjorde det - igen!

TEAM
SVENSKA BOXERKLUBBEN

Foto: Bonnie Wall, Vindelälvsdraget

ELITHUNDARNA får
man akta sig för,
de stannar inte ens
när det är dags
för nr 2. KÖR man
på BAJSET KAN det
TA STOPP.

VETERANERNA CATARINA
& EFFIE I TOPPFROM PÅ
SITT 3:E VINDELÄLVSDRAG.

Bruttan i full fart ut från startEN.

För tredje året i rad har Team Svenska Boxerklubben deltagit i
Vindelälvsdraget. En stafett över fyra dagar och 40 mil tvärs
över Västerbotten, från Ammarnäs till Vännäs. Det är totalt 30
sträckor om 6-22 km.
För tredje gången kom vi sist men det är inte det viktiga. Vi
åker denna stafett för att det är roligt, och vi har som mål att
inte bryta några sträckor. Att få visa upp att vår ras klarar tuffa
utmaningar och att dessa trevliga hundar får kämpa tillsammans
med kompisar, mattar och hussar är en glädje inte bara för oss
utan även alla runtomkring.
Vi kan inte jämföra oss med elitlagen som kör draget på
mindre än halva tiden än vi gör men vi förbättrar oss och flera
ekipage i laget har tränat målmedvetet under vintern. På många
sträckor speciellt de kortare är vi och tampas med bland annat
Umeå brukshundsklubb. Det blir ibland lite matchning och på
några sträckor har vi till och med slagit dem och det är så klart
extra roligt.
Summan av årets tävlingar är att förhållandena varit fantastiska. Vi har utvecklats, vi har haft roligt och representerat vår
ras som goda ambassadörer samt inte brutit någon sträcka vi
startat. Vi önskar också att andra rasklubbar samt fler brukshundklubbar samlar ihop lag och anmäler sig.
Olle Rosén som är tävlingsledare och engagerat sig i 29 år
uttrycker till vår glädje att det är Team Svenska Boxerklubben
och den andan vi står för som är kärnan i Vindelälvsdraget. Det
känns extra roligt och vi har trots vårt resultat fått stående
ovationer både på prisutdelningar och målgångar.

annettes summering i mål:"bland
Det roligaste Vi har gjorT".

OSKAr, matilda & dogglas jagar
ifatt lag 15 på upploppet.

Foto: Oskar Norberg Lundmark

Foto: Bonnie Wall, Vindelälvsdraget

Följeskotern vid start –
EN AV BOXERTEAMETS MÅNGA SUPPORTRAR.

med boll i munnen går det utmärkt att springa
framåt tycker Frost, annars är matte Linns
skidor väldigt goda att tugga på.

ALLA LAG FÖRVARNADE TILL
VÄXEL - UTOM BOXERLAG 3.

Vi vill BLI FLER! ANTA
UTMANINGEN DU OCKSÅ
OCH KOM MED I VÅRT TEAM!

Thomas och Noah kör så det ryker i backen.

Laget bestod i år av; Thomas Broström (lagledare), Martin
Krekula, Linn Thunlind, Cecilia Rönnbäck, Annette Sjödin,
Helena Fredriksson, Catarina Sandin, Peter Burland och Oskar
Norberg Lundmark. Läs mer om Team Svenska Boxerklubben
på webbplatsen boxerklubben.org, där du hittar både bloggen
Utmaningen 2017 och teamsidan. Du hittar oss också på
Instagram på “team_svenska_boxerklubben”.
Här kommer några amatörmässiga och högst ovetenskapliga
reflexioner från oss i Team Svenska Boxerklubben:
• Boxrarna är med sin muskelmassa, kroppsform och mentalitet
kortdistansare. De klarar utan så mycket träning ca 5 km
galopp, men att klara det i 15 km är en helt annan sak.Vi måste
träna och det är inte bara konditionen – har de inte roligt så
slutar de dra.
• Att träna kontinuerligt och på olika sätt är viktigt om man vill
utvecklas. Ibland tillsammans med kompisar, ibland ensamma
och ibland se till att triggas av andra snabbare raser. Man måste
hitta något som passar för stunden.
• En annan sak vi märkt är att de själva styr så att de inte går
varma (vilket i sig är ganska skönt). Äta snö, rulla sig, ligga på
mage och gå ner i trav är några tecken. Det betyder att kallare
dagar blir bättre och 5-12 minusgrader är perfekta att
träna/tävla i. Det går fortare då. Kallare än så upplever vi inte
positivt för hundarna.

Foto: Bonnie Wall, Vindelälvsdraget

Thomas och Noah
kämpade sig igenom
många långa sträckor

Cecilia MOT mål i hembyn Strycksele med
Dogglas & Birdie, INFÖR stor hejaklack.

FOTO där inget annat anges:
Cecilia Rönnbäck

Martin och Puck KÖR full fart
medvetslös nedför backen.

Oskar Norberg Lundmark,
husse till Teamwork Wilda Matilda
Foto: Bonnie Wall, Vindelälvsdraget

TEAM SVENSKA BOxeRKLUBBEN ÅRGÅNG 2017

MATILDA; EN 6-årig kämpe.

TÄVLINGSLEDARE Olle Rosén gillar
boxerTEAMET och GAV Peter Burland
(TILL HÖGER) ett SPECIAL-BOXERpris.

