
SM AGILITY 2018 i Sundsvall 
Veronica  
Namn: Veronica Sundqvist 
Ålder: Bara 50 
Vad jobbar du med: Redovisningsekonom 
Har du varit med på SM tidigare: Två gånger tidigare individuellt och en 
gång med laget 
Tränar eller tävlar ni andra grenar också: Nosework 
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: 
Kontaktfälten, försöker lära in ett nytt beteende,dvs runnings. 
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: Jag 
springer långsamt, så jag tränar gärna distanshandling för att kunna 
placera mig på andra ställen i banan. 
Vilka är era starka sidor: Vi är samspelta och Pajas är oftast lyhörd 
Har du fler hundar: Nej, inte i dagsläget 
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja 
tävla: Var noga med grundträningen och se även hopphinder som ett 
hinder som ska tas på ett visst sätt, tex ej rivas. Och träna gärna svängar 
och handlingskommandon/gester i naturen, tex runt träd och lyktstolpar, 
man kan ha kul lite överallt :) 
 

Pajas 

Namn: Pajas (Tanspots Pablos Palle Paparazzi) 
Ålder: Blir 7 år i oktober 
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv: Jag kan hoppa över hela kontaktfälten om jag vill, klarar även A:et. Men är ganska bra på 
långa upplopp/framåtsändande också.  
Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig:  Hon är snäll med belöningen, jag får ofta kampa och hon är inte så noga med att jag släpper 
kampleksaken snabbt, tror jag..... 
Varför tycker du om att träna och tävla agility:  Fartfyllt, jag får skälla, hoppa och springa allt vad jag kan. 
Har du någon annan favoritsysselsättning: nosework, slita sönder mjukisdjur i tusen bitar och sola i solen. 

 

 
Gustaf 
Namn: Gustaf Elgh  
Ålder: 27 
Vad jobbar du med: Studerar till lärare. 8/10 terminer avklarade!  
Har du varit med på SM tidigare: Nej, debuterar i år.  
Tränar eller tävlar ni andra grenar också: Tränar rallylydnad och 
nosework.  
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra 
dom:  
Leias svaga sidor är att hon inte alltid är så lyhörd och fokuserad på 
vad som faktiskt ska göras. I såna situationer gäller det att ha tålamod, 
förenkla övningen och skapa förståelse.  
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom:  
Sätter hög press på mig själv, både på gott och ont. Lite väl för slarvig 
(bortskämd med snäll sambo) med allt runt omkring - typ vilken tid jag ska banvandra, byta skor, sätta i linser, osv.  
Vilka är era starka sidor: Vi har båda lika mycket tävlingshjärna och taggar igång varandra. Som tidigare fotbollsspelare är jag rätt explosiv och 
har lätt för att lösa situationer med snabba fötter. Leia är ofta uppmärksam och det tillsammans blir en bra kombination.  
Har du fler hundar: Ja, lagotton Lily 7 år och border collien Pixi 9 månader.  
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla: Övertänk inte banan. Gå på magkänslan och lär dig lita på dig 
själv och din hund. Men framförallt, se till att ha roligt!  
 

Leia 

Namn: Leia  
Ålder: 4 år  
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv: Jag är snabb, skäller högt, har en rätt cool frilla och jag är rätt duktig på att få husse att tro 
att det är han som bestämmer över mig. Fråga honom till exempel hur ofta han får mig att sitta tyst och stilla i starten.... 
Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig: Husse springer snabbt, men inte lika snabbt som mig.  
Varför tycker du om att träna och tävla agility: Agilityn har gett mig mycket bättre självförtroende. För några år sen vågade jag ju inte ens 
hoppa upp på en enkel sten. Nu tvekar jag inte för någonting!  
Har du någon annan favoritsysselsättning: Jag är rätt kär i bollar, och särskilt i de som piper. När jag tar det lite lugnare äter jag gärna blåbär i 
skogen, eller åker i mattes cykelkorg.  



Ida 

Namn: Ida forslund 
Ålder: 31 
Vad jobbar du med: Jägmästare 
Har du varit med på SM tidigare: Japp, blir fjärde mästerskapet jag är med 
på 
Tränar eller tävlar ni andra grenar också: Sambon tävlar lite rally och på 
vintern kör vi drag, mer hinns inte med just nu med småbarn. Tidigare har 
jag kört diverse andra hundsportsgrenar. 
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: 
Hon har alltid varit osäker på sig själv vilket lett till mycket vägringar i de 
lägre klasserna. Jag gör hela tiden mitt bästa för att boosta hennes 
självförtroende och belönar alla initiativ hon tar, även om det inte alltid var 
exakt det jag tänkt mig.  
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: Jag har 
kass koordination och flaxar ibland för mycket med armarna.  Jobbar inte 
med det på annat sätt än att jag försöker tänka på det när vi tränar i 
allmänhet. 
Vilka är era starka sidor: Vår starkaste sida är nog att hon är så lyhörd och handlar jag bara rätt så tar hon också rätt hinder, drar sällan (om jag 
inte är felriktad förstås) på fel tunnel eller så. 
Har du fler hundar: Ja, en Kooiker på 12 år som nu är pensionär men tidigare varit på SM även hon. 
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla: Agility är kul!  En bra inställning tycker jag är att hunden alltid gör 
rätt, gör den fel så belöna ändå för då har du antagligen med kroppen visat den fel utan att du var medveten om det.  
 

Nessie 

Namn: Mivinnas Beldeine, ”Nessie” 
Ålder: 7 år 
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv: Jag gör alltid mitt yttersta för att göra matte glad 
Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig: Hon är iaf hyfsat snabb och alltid glad på mig när vi går i mål. 
Varför tycker du om att träna och tävla agility: Jag får springa snabbt, samarbeta med matte och göra det jag numera har fått självförtroende 
av och vet att jag är bra på.  
Har du någon annan favoritsysselsättning: Det finns mycket som är kul, men bäst är kanske adrenalinkicken jag får av att köra drag på vintern. 

Anna 
Namn: Anna Nore 
Ålder: 34 
Vad jobbar du med: Jag läser till gymnasielärare, är mamma och jobbar på Umeå 
Golfklubb 
Har du varit med på SM tidigare: J a 3st 
Tränar eller tävlar ni andra grenar också:  Ja vi tränar och tävlar i Lydnad, Drag och 
freestyle, men tränar även vallning och rallylydnad 
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom:  Leahs 
svaga sidor är att hon ogärna vil jobba självständigt, vi jobbar på det genom att 
stärka hennes självförtroende med övningar hon kan som jag succesivt förflyttar 
mig åt fel håll på eller ifrån hindret. 
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: Jag är generellt 
alldelles för långsam, jag jobbar på det genom att jag har satt upp ett 
träningsschema med explosivitets träning och det viktigaste av allt koordinations 
träning i form av dans eller steppass på gymmet. 
Vilka är era starka sidor: Leah är så otroligt följsam så att så länge jag är på 
rättplats så gör hon rätt  
Har du fler hundar: Ja jag har tre stycken Bordercollies som ingår i mitt TEAM 
STARWARS, Leah, Skywalker och Luke 
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla: Sätt upp en målbild, gärna en som är långtbort och en som är 
nära, och därefter så får man jobba mot den som är långt bort succesivt genom att klara av de små målen på vägen till den stora. 
 

Leah 

Namn: Leah III (Leah) 
Ålder: 7,5 
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv: Jag är snabb och följsam  
Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig:  Hon ger mig en kamptrasa när vi tränar eller tävlar 
Varför tycker du om att träna och tävla agility:  För att det är kul att springa fort och att tugga sönder kamptrasor 
Har du någon annan favoritsysselsättning: VALLA 



Jenny 
Namn: Jenny Naarttijärvi   
Ålder: 30 
Vad jobbar du med: Miljö- och byggchef, Vindelns kommun 
Har du varit med på SM tidigare: Ja, det här är om allt går väl vårt tredje SM 
tillsammans.   
Tränar eller tävlar ni andra grenar också: Ja, lite allt möjligt i perioder   
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: Tunnlar 
är lite för kul. Sen är hon nog inte helt i form efter småvalparna hon haft i vår. 
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra dom: Massor, men 
borde satsa på att bli lite snabbare någon gång. Sen är jag inte helt i form efter 
ankomsten av liten bebis i vinter. 
Vilka är era starka sidor: Vi har rätt goda grunder att stå på, och stabila starter.  
Har du fler hundar: Ja, ett gäng   
Har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla:  
Agility ska vara kul, slappna av och njut   

Lilja 
Namn: Lilja 
Ålder: 6 år 
Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv: Jag är en jävel på att hitta tunnlar! 
Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig: Hon fladdrar så jag kan välja en tunnel extra då och då! 
Varför tycker du om att träna och tävla agility: Det är kul 
Har du någon annan favoritsysselsättning:  Älskar träna det mesta. Och bollar.  


