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Intervju med en mästare !
Text P G Hansson
Foto: Håkan Hansson
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Som redan framgått på annan plats i tidningen vanns Jakt-
retrieverklubbens första mästerskap av Christina ”Tina” 
Ingvarsson med labradortiken Perdix Gundogs Proud Mary. 
Eftersom Tina sedan början på 1990-talet är en inbiten spa-
nielmänniska, tillika ordförande i vår systerklubb Jaktspa-
nielklubben, blev jag och säkert många med mig självklart 
nyfiken på vem denna framgångsrika tjej är. Ett enkelt sätt 
att ta reda på detta var att helt sonika bestämma en träff med 
Tina och intervjua henne. Sagt och gjort; en vacker vinterdag 
i februari med snötäckta åkrar tog jag och min dotter Hanna, 
8 år, en tur till Tina som bor i en trevlig trelängad skånegård 
med anor från 1700-talet i sydöstra Skåne. Efter lite hjälp med 
vägbeskrivningen via mobiltelefon knackade vi på dörren.
När dörren öppnades möttes vi av nyfikna och pigga cocker- 
och springerspaniels. Det var uppenbart att vi hade kommit 
rätt. Efter lite fika var min dotter i gång med att mycket för-
tjust roa sig med hundarna (det lär nog bli en spaniel i mitt 
hushåll framöver, i alla fall om Hanna får bestämma). Själv 
satte jag i gång min laptop och började intervjua Tina.

Ett liv fyllt av hundar
I Tinas liv är det hundar som gäller närmast dygnet runt. Hon 
är utbildad sjukgymnast och arbetar sedan 2007 på Aktivitets-
centret Fröet i Malmö. Ett center som bedrivs i Malmö kom-
muns regi. Centret är inriktat på rehabilitering av hjärnska-
dade människor. I rehabiliteringsarbetet använder Tina bl. a 
sina egna hundar med mycket gott resultat.
Hundar har alltid varit ett intresse hos Tina även om hon 
under sin uppväxt inte hade någon hund. Hennes första hund- 
en springer spaniel- skaffade hon 1993 av Sten Christofferson, 
välkänd hundskribent och fotograf för Svensk Jakt. Hunden- 
Yatzi- förde hon i Elitklass och genom hunden blev hon mer 
och mer intresserad och engagerad i fågeljakt. Jaktintresset 
hade väckts redan 1990. Genom sin andra hund Lina, även 
hon en springer spaniel från Sten Christoffersons uppfödning, 
fick hon en som hon beskriver once-in-a lifetime hund. Med 
hunden följde ett ökat engagemang för hundar och jakt som bl. 

a yttrade sig i att hon var med och startade Jaktspanielklub-
ben 2000. Hon har varit klubbens ordförande sedan 2007. Hon 
var även med 2001 och startade upp Svenskt jakthundsregister 
(SJR) och är sedan dess registrets sekreterare.
Inte oväntat har hundintresset även kommit att omfatta ken-
nelverksamhet. Första kenneln startade 2003 under prefixet 
Roughshooters. Sedan 2007 sker uppfödningen under prefixet 
Country Sports. Under intervjun blir jag varse att förutom 
den dräktiga Abbey som mötte oss i dörren, är ytterligare en 
springertik dräktig med nedkomst beräknad till några veckor 
efter Abbey. Som om inte detta var nog är Mary nyligen parad 
(jag undrar för mig själv om Tina har fler timmar på sina dygn 
än vad vi andra har……)

Gundogs Proud Mary
Varför har då Tina ”plötsligt” sneglat åt labradorer?  Förkla-
ringen är enkel. Tina fann under jakterna med sina spaniels 
att med en labrador vid sin sida skulle hon kunna avlasta spa-
nielns apporteringsarbete och dessutom få ett bättre och effek-
tivare apporteringsarbete, inte minst vid lite längre apporter.
Att hennes första labrador skulle bli just Mary är en historia 
för sig. Under 2005 satt hon och surfade på nätet och fastande 
framför Anders och Åsa Norrbys hemsida för sin kennel Per-
dix Gundogs. På hemsidan fanns bilder på valpar och Tina föll 
hon för en av dessa som var lite mindre och mörkare än de 
andra. När Tina i egenskap av sekreterare hos SJR registre-
rade kullen föll hon för namnet Perdix Gundogs Proud Mary. 
När det sedan visade sig att det  var namnet på just den lilla 
mörka valpen var det ”kört”. Mary visade tidigt att hon hade 
mycket ”will to please” och hon spontanapporterade endast 9 
veckor gammal en duvunge som fallit ur sitt bo!
Som valp var Mary lugn och sansad och helt olik de livliga 
spanielvaplar som Tina var van vid. Efter grundträning har det 
inte blivit så mycket tid med mer avancerad retrieverträning. 
På fråga om hon hade föreberett Mästerskapet på något sätt 
berättar Tina att det inte fanns tid till några speciella förbere-
delser. Mary har dock fått mycket bra träning genom att hon 
gått passiv vid Tinas sida under hennes jakter och endast fått 
apportera någon enstaka gång. Genom kombinationen spaniel 
och labrador tränas båda hundarna i stadga. 

Tina när hon trivs som bäst, tillsammans med sina valpar.

Mästerskapsvinnaren  Perdix Gundogs Proud Mary.
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Mästerskapet
Även om Tina har erfarenhet som provledare vid Jaktretrie-
verklubbens första markprov i vinnarklass 2001 och även fört 
spaniel vid andra av klubbens prov kände hon sig inlednings-
vis lite förvirrad över provets olika skeende. Hon tänkte att det 
bästa hon kunde göra vara att följa domarens anvisningar, tän-
ka på vinden och lita på hunden. Hon visste sedan tidigare att 
Marys förmåga att markera fallet vilt var väl utvecklad. Under 
slutet av provet föll vilt utom synhåll för henne. Hon fick i 
uppdrag att skicka Mary på en av dessa fåglar. Mellan henne 
och fågeln fanns dessutom ett staket. Hon skickade Mary som 
ganska snart försvann utom synhåll. Tina fick efteråt berättat 
för sig av en av domarna, att Mary hade med full fart sprungit 
rakt in i staketet varefter hon självmant hoppat över detta och 
apporterat fågeln !! 
Även vid Marys sista apport markerade hon fågeln, sprang ut 
till området där fågeln skulle ligga och apporterade även den 
utan någon hjälp från Tinas sida. Vid det tillfället kände Tina 
en oerhörd glädje över vilket arbete som Mary hade uppvisat. 
Hur långt hennes arbete skulle räcka i domarens ögon vågade 
hon inte spekulera i. När det vid den efterföljande prisutdel-
ningen stod klart att hon utsetts till 1:e vinnare och klubbens 
första Svenska Mästare var det ett mycket känslosamt ögon-
blick; hon kände sig så oerhört stolt över Proud Mary!
Innan vi avslutar intervjun vill Tina framföra ett stort tack 
till alla som bidrog till att det kunde arrangeras ett Mästerskap 
och till alla som var med och hjälpte till under provet, väl med-
veten om vilket stort arbete som ligger bakom.

Själv önskar jag Tina lycka till i fortsättningen och är förvis-
sad om att det kommer bli fler stolta ögonblick för henne!

/PGTina och Mary med priserna från mästerskapet.


