Emma Kinnunen och Kia representerar UBHK på
Patrullhunds SM för Tjänstehundar 2017
Här får ni veta lite mer om dom:
Namn: Emma Kinnunen
Ålder: 27
Vad jobbar du med? På Ålö i Brännland samtidigt som jag läser
till elektriker.
Har du varit med i SM förut? Ja förra året.
Tränar eller tävlar ni i andra grenar också? Ja vi tävlar även i
lydnad, spår och patrull (sbk). Hoppas på en start i söket
nångång.
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du för att
förbättra dom? Jadu, det är svårt att hitta fel i en hund som
alltid är glad och lite av en pajas som alltid får en att skratta!
Hon och jag passar varandra så bra att jag inte kan hitta mycket
till fel hos henne.
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du för att förbättra
dom? Att jag ibland blir lite väl nervös på tävling. Löser det
genom att utmana mig själv och tävla oftare.
Har du fler hundar? Ja en vild holländsk herdehunds tant på 9
år.
Slutligen har du några tips att ge dina klubbkompisar som
tävlar eller vill börja tävla?Grunder, grunder, grunder! Med bra
grunder kommer bra resultat och en trygghet på plan.
Men framförallt att ha kul - Glöm prestigen och ha kul istället!

Kia´s frågor:
Hundens namn: Kia (Norpatorps Bita)
Hunden ålder: 5 år
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv? Jag är
galet positiv och har en stor portion humor, ser allt från den
ljusa sidan! Sen är jag riktigt allround, bra på det mesta - det är
bara o köra!
Vilka är mattes starka sidor enligt dig? Hon hittar på så
roliga grejer jämt - ena dagen spårar vi, andra dagar tränar vi
lydnad och helt plötsligt letar vi folk i skogen tillsammans med
en massa gröna gubbar!
Varför tycker du om att tävla och träna? För att jag får
hänga med matte! Det är det bästa som finns!
Har du någon annan favoritsysselsättning? Ja! Jag är lite av
en mästare på att bära sockar! Hittills är rekordet 8 sockar i
munnen på en och samma gång - det ni!

