Helen & Qrozz
Helen Israelsson
Bor i Umeå och arbetar som Controller på Eitech.
Qrozz är 3 år tillsammans ska vi tävla vårt första SM i Lydnad. Qrozz är
nybliven champion i Lydnad.
Hemma finns också en schäferkille som är 3.5 år.
Våra starka sidor är att vi har roligt tillsammans och älskar att träna.
Qrozz svaga sidor är att han är känslig och inte gillar när det blir fel. Jag
belönar extra när han gör rätt istället för att säga till när det blir fel.
Mina svaga sidor är att jag har lätt för att ta till mig det som går dåligt och jag
försöker tänka mer på att glädjas åt det som går bra.
Qrozz hälsar att han gillar att hålla koll på andra hundar så att dom sköter sig
snyggt, han gillar inte när andra hundar slamsar, leker och håller på att fjanta sig. Hans matte brukar säga att han är
lik huvudfiguren i ”En man som heter Owe”. Själv har han inte sett den filmen, men han antar att Owe säkert är en
trevlig kille.

Carin & Khi, Jessie och Nova
Carin Nylander-Nygren
Bor på Teg i Umeå halva året och i stugan vid havet 3 mil norr om Umeå
halva året, gift och har 4 BorderCollie. Arbetar som sjuksköterska.
Förutom brudarna som ska till SM så har vi lilla Fanny som är 1 år. Vi har
sommarfår och hundarna tränar och tävlar vallning på sommaren.
Khi är äldst och är 11 år år, hon har tidigare tävlat flera grenar och är
champion i Lydnad, Agility och Rallylydnad. Hon har även tävlat Elitspår och
har tidigare tävlat SM i Agility och detta blir vårt andra SM i Rallylydnad.
Jessie blir 10 år i höst och tävlar också flera grenar, är champion i Agillity
och Rallylydnad och kör drag med husse på vintern. Detta blir vårt andra SM
i Rallylydnad tillsammans
Nova är 6 år och tävlar sitt första SM i rallylydnad. Hon är champion i Agility och rallylydnad och kör drag med husse
på vintern.
Våra starka sidor är att vi alla gillar att träna lika mycket och kan upprepa samma övning hur många gånger som helst
för att finlira! :-)
Alla tre har samma svaga sida i Rallylydnad och det är att hinder är sååååå roliga att hoppa (”agilityskadade!”) Det gör
att matte får jobba väldigt hårt för att behålla focus på tjejerna på väg mot ett hinder, där man kanske ska göra en eller
2 andra övningar på vägen. Det är onödigt tycker tjejerna – alltså att slösa tid med annat på väg till hindret! :-)
Min svaga sida är att jag måste komma ihåg att det är olika hundar jag kör inne på banan och att de kräver olika
stöttning. Lätt att blanda ihop dom i hastigheten.

