Fredrik Jelving och Yago representerar
UBHK på IPO SM 2017
Här får ni veta lite mer om dom:
Namn: Fredrik Jelving
Ålder: 45
Vad jobbar du med? Försäljning av medicinska
kameror
Har du varit med i SM förut? Nej, detta är
vårt första. I våras tälvade i VM för Belgiska
Vallhundar, FMBB.
Tränar eller tävlar ni i andra grenar också?
Nej inte just nu. Vi började med Sök men sedan
ett par år tränar vi bara IPO.
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar
du för att förbättra dom? Väldigt förenklat kan
man säga att min hund är lite känslig och lite lågt
tempererad. Detta gör att vår träning alltid läggs
upp så att han ska stärkas i det han gör och att vi
alltid strävar efter väldigt hög energi i våra pass.
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? Jag själv har bara en, Yago,
men vi har totalt tre malinois hemma, den yngsta
en åtta-veckors valp som precis flyttat till Umeå.
Slutligen har du några tips att ge dina
klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla?
Sjukt klyschigt men Ensam är inte stark. Hitta träningskompisar är jätteviktigt. Vidare att den träning som
görs anpassas till varje ekipage för att få ut det mesta.
Slutligen, traggla inte ihjäl er, korta intensiva,roliga pass är ofta bäst!

Yago:
Hundens namn: Ullhedens Yago
Hunden ålder: 5 år
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv? Jag kan utföra ett skyddspass helt själv… ;)
Vilka är husses starka sidor enligt dig? Min husse kan vara riktigt rolig när han slappnar av och skojar till det
med leksaker och annat…
Varför tycker du om att tävla och träna? Bara min husse håller nerverna i styr så är det kanon!
Har du någon annan favoritsysselsättning? Jag gillar att bada. Rättelse, jag ÄLSKAR att bada! Varför finns
det ingen bruksgren som går ut på att man ska bada???
Glad sommar!

