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Utbildning














1986 Anatomi och bedömning SKK
1987 Ringsekreterarutbildning
2005 Allmänlydnadsinstruktör SBK
2006 Spår special SBK
2006 SBK M3 (Mentalkunskapsutbildning)
2007 Rallylydnadsinstruktör SBK
2007 Rallylydnadsdomare SBK
2008 Rapport special
2008 SBK instruktör
2009 Certifierad utställningsarrangör.
2010 Diplomerad Klickertränare (Canis 1 årig)
2012 Rallylydnadslärare
2013- Lärarutbildning Allmänlydnad

Presentation
Jag började på 80-talet med irländsk setter. Var aktiv utställare, tränade jakt och lydnad samt
födde upp några kullar under mitt kennelnamn Sovereign. Jag bodde under några år i
Sydamerika och hade då schäfer. Sedan har det varit wheaten terrier och australian
shepherd som förgyllt min tillvaro. Jag har tävlat i lydnad och rallylydnad och satsade på SM
2012 i Rally men tyvärr insjuknade min hund och fick avlivas mitt i säsongen, jag fick istället

äran att döma detta SM. Jag håller på att omskolar min aussietik till rallylydnad. Annars
prövar jag det mesta med mina hundar, från viltspår till freestyle.
Rallylydnaden har sen 2006 tagit en stor del av mitt liv. Jag har suttit i arbetsgrupper sen 2007 och
arbetat mycket för att få sporten officiell. Numer sitter jag i AG Utbildning både i distriktet och
centralt. Jag utbildar instruktörer, domare och lärare i Rally och dömer runt om i Sverige.

Träningsfilosofi
Mina kurser bygger på att hitta en harmonisk och glädjefylld träning. Jag fokuserar på att få förarna
till självständiga och analyserande hundtränare med glimten i ögat! Jag inser mer och mer att
hundkunskap är den ”lilla” biten och människokännedom den stora biten i instruktörsrollen.
Jag tycker det är otroligt intressant att jobba med medvetenhet om hur mycket vår mentala
inställning styr resultat i träning och tävling!

