Ditt Namn: Lisa Edvardsson
Ålder: 31 år
Hundens namn: Elton
Ras: Cocker spaniel
Ålder: 5 år
Har du varit med i SM förut?
Nej, första gången i bruks för oss. Vi deltog dock i både
agility SM och draghunds SM tidigare i år.
Tränar eller tävlar ni i andra grenar och i så fall vilka?
Ja, tävlar i agility, lydnad, drag.
Vilka är din hunds starka sidor?
Uppletandet är vårt bästa moment, Elton är som en svart
virvelvind i rutan! Elton är även en uthållig spårhund.
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du för att förbättra dem?
Ibland är han väl ivrig i spåret och kan missa pinnar, på lydnaden är framåtsändandet vårt svåraste
moment. Jag försöker variera antal pinnar, storlek och trädslag så att han måste anstränga sig för
att hitta dem. Framåtsändandet är ett evigt tragglande! Skallet har även varit ett svårt moment för
oss då jag fått slita mitt hår för att överhuvudtaget få Elton att skälla. Nu skäller han, kanske inte så
snyggt men det får jag vara nöjd med.
Vilka är dina starka sidor samt svaga sidor och hur jobbar du för att förbättra dem?
Jag är liksom Elton väldigt ivrig och vill fort framåt. Detaljpillande är liksom inte vår grej vilket är en
svaghet hos mig. Men vintertid har vi mer tid för träning av detaljer. En styrka hos mig är att jag alltid
vill att Elton är glad, hellre en hund som är glad på plan och gör lite småfel än en hund som gör allt
rätt men utan glädje.
Har ni någon speciell rutin inför start på tävling?
Inför uppletandet får han apportera någon liten grej, inför lydnaden vill jag gärna peppa upp honom
med lite lek och sen göra några lydnadsmoment innan vi äntrar planen. Vid spåret behövs inget
speciellt, bara jag tar fram linan vet han vad som ska göras.
Har du fler hundar?
Ja, jag har en son till Elton, Iggy som är 7 månader. Han är min kommande stjärna 
Vad har din hund för favoritsysselsättning när ni inte tränar och tävlar?
Bada och leka med pinnar
För oss andra som har en lång bit kvar till ert resultat, vilket är ditt bästa råd?
Gå kurser, se och lär och ta åt er tips som funkar för dig o din hund och strunta i resten. Våga gå er
egen väg som funkar för er. Träna ofta men glöm inte att viloperioderna är minst lika viktiga. Ha
alltid kul när ni tränar!

Ditt Namn: Susanne Högdal
Ålder: 46 år
Hundens namn: Somollis Skott
Ras: Border Collie
Ålder: 9 år
Har du varit med i SM förut?
Ja det blir nu mitt 10:e SM och det 5:e med Skott!
Tränar eller tävlar ni i andra grenar och i så fall vilka?
Vi kör gärna drag på vintern, så kul! Har varit med på Vindelälvsdraget flera gånger.
Vilka är din hunds starka sidor?
Snygg och cool kille samt ödmjuk. (Detta enligt svar från intervju inför SM 2010)
Vilka är din hunds svaga sidor?
Skott kan ha åsikter om det mesta och inte rätt alla gånger. (Detta enligt svar från intervju inför SM
2010)
Har du fler hundar?
Ja, jag har en liten Borderkille som heter Erik!
Vad har din hund för favoritsysselsättning när ni inte tränar och tävlar?
Springa och att bli ompysslad
För oss andra som har en lång bit kvar till ert resultat, vilket är ditt bästa råd?
Se del mål för att nå ditt slutmål. Ha kul på vägen! Planera och träna målinriktat, ha disciplin när det
kommer till träningsmängd, men hellre kvalité framför kvantitet. Omge dig med goda
träningskamrater som ger och tar. Det finns mycket kunskap i vår närhet, fråga om råd om du stöter
på problem. Lek och ha kul, träna positivt!

