Fredrik & Yago
Fredrik Jelving, 46år
Bor utanför Umeå med min sambo Marie och våra tre hundar (belgiska
vallhund malinois x3).
Den äldsta är min och heter Yago, han är 6 år och tillsammans ska vi tävla vårt
andra SM i IPO i rad, 2017 var förtsta gången för oss båda.
Vi har även lyckats att kvalificera oss till FMBB (VM för belgiska vallhundar)
både 2017 och 2018.
När jag skaffade Yago var tanken först att träna och tävla Sök. Sedan testade
vi IPO och blev bitna båda två ;)
Bortsett från ett uppletande nån gång då och då så är det IPO som gäller.

Carin & Khi och Jessie
Carin Nylander-Nygren, 57 år
Bor på Teg i Umeå halva året och i stugan vid havet 3 mil norr om Umeå
halva året, Gift och har 4 BorderCollie. Förutom Khi och Jessie som skall
tävla SM har vi Nova som är 5 år och Fanny som är 4½ månad. Vi har
sommarfår och hundarna tränar och tävlar vallning på sommaren.
Khi är äldst och är drygt 10 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, men det blir vårt första SM i
Rallylydnad.
Jessie blir 9 år i höst och tävlar också flera grenar, är champion i Agillity
och Rallylydnad och kör drag med husse på vintern.

Sabine & Iver
Sabine Åström, 27 år
Student samt jobbar extra på Zoocenter. Jag har även en dotter till Iver –
Kuta och en golden. Vi tävlar freestyle, htm, ttm och bruksspår, tidigare har
vi tävlat i lydnad. Vi tränar även lite agility och hoppas kunna debutera
nästa år.
Iver är 6 år och har inte tidigare tävlat SM i Rallylydnad, men har tävlat SM i
andra grenar.
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla:
Glöm aldrig bort känslan när ni tävlar eller börja låta resultat och placeringar
gå före känslan. Enligt mig är känslan på tävlingsplanen alltid det viktigaste
under tävling. Sedan är bra grunder väldigt bra att ha och det blir en trygg
grund för er att stå på oavsett tävlingsgren.

