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Presentation:
”Under hela mitt liv har jag haft kontakt med djur, katter, kaniner, fåglar, kossor, hästar och
framförallt hundar. Allt från mina morföräldrars jakthundar till en afgan, 2 blandraser och när
jag väl stod på ”egna ben” köpte jag äntligen min första brukshund, en schäfer. Jag gick kurs på
brukshundklubben för att få lite tips hur jag skulle aktivera min hund. Det visade sig att hunden
var en riktig stjärna på att spåra och på den vägen är det... Jag trivs som fisk i vatten inom SBK
och blev snabbt en aktiv föreningsmänniska.
Jag har provat lite av varje inom hundsport, utställning, bevakning, svenskskydd, lite agility och
lite rallylydnad men har fastnat för spår, sök och lydnad.
Egentligen tycker jag inte att det spelar så stor roll vad man vill syssla med huvudsaken är ATT
man gör något, alla hundar behöver roliga aktiviteter!
Jag tycker det är superkul att fylla på ryggsäcken med nya kunskaper, jag läser massor av
hundböcker, åker på träningsläger, föreläsningar och varje individ som jag träffar i min roll som
instruktör har någonting att lära mig!
Yrke:
Arbetar deltid som personlig assistent. (undersköterska)

Egna hundar:
Jag har hanhundar av den underbara rasen mudi! Äldsta hunden Kaxe (född 2004) är svensk
sökchampion, uppflyttad till elit spår och elit lydnad. Han son ”Gosse” är en liten plutt (född
2011) kanske han går i sin pappas fotspår tävlingsmässigt, det får tiden att visa?
Min sambo är också hundintresserad och har en schäferhane.
Specialområden:
* aktivering i alla möjliga och omöjliga former
* klickerträning på alla nivåer
* momentlära lydnad i klass 1- elit samt brukslydnad appell-elit klass
* tävlingspsykologi
* bra relationer
* spår, sök, uppletande
Mitt hjärta brinner lite extra för klickerträning i samband med lydnad och brukslydnad, jag
tycker att det är extra kul att få detaljer i ett moment att fungera och även att ekipaget kan
visa fint samarbete under ett helt program. Lika så är det superskoj att kunna hjälpa fram nya
tävlingsekipage – oavsett bakgrund eller ras och visa hur roligt det är att tävla!

