
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonna  & Ester 
Jonna Persson heter jag och är 25 år gammal och pluggar 

personalvetarprogrammet på Umeå Universitet. Jag ska 

tävla SM i agility med min cockerspaniel/pudel 

(Cockerpoo) Ester som är 3,5 år. 

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  

Detta SM blir vårat första!  

-Varför är just din hund den bästa i världen?   

Varför just min hund är den bästa i världen är på grund av 

att hon har en personlighet utan dess like och en otrolig 

vilja att göra rätt när det kommer till träning. 

-Vad är er tyngsta merit inom Agility? 

Hm.. förutom champion (likvärdigt resultat) i hopp och 

agility har Ester nollmeriter på Agidata eftersom hon 

nollat över 50 lopp. 

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

När det kommer till hundsport kan vi absolut skoj-träna lite lydnad. I övrigt gillar vi att träna tillsammans i löpspåret. 

-Vilken är din hunds favorit belöning? 

Esters favoritleksak är ”The Clam” som är en boll med godisficka. Jakt + godis är perfekt kombo för henne. 

  



Gustaf och Leia  

Gustaf Elgh 28år och Leia 5år. Jag är nyexaminerad gymnasielärare och börjar jobba i grundskolan till hösten.   

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  

En gång tidigare (2018). 

-Varför är just din hund den bästa i världen?  

Leia är bäst för att hon alltid är med på allt jag vill hitta på 

och för att hon är en sån glädjespridare.  

Ingen dag är tråkig med Leia, oavsett om det är på 

tävlingsbanan eller hemma i soffan.  

-Vad är er tyngsta merit inom Agility? 

Nära finalplats i SM 2018 samt championat (merit) i agility 

och hopp.   

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

Springer, tränar, balanserar, myser, äter, sover under 

täcket, solar, tuggar på nallebjörnar, leker med border 

collie-syrran, skäller på såna som är läskiga och mycket annat skoj. Ibland tränar Leia nosework och rallylydnad, men 

inget är så kul som agility.  

-Vad hände när det gick tokigt på en tävling nån gång? 

Vid tävlingsdebuten sprang Leia av banan för att istället tigga kycklingsallad i ett av tälten vid banan. Det tog en 

stund innan hon kom tillbaka för att fortsätta med agilitybanan.  

-Vilken är din hunds favorit belöning? 

Bollar, bollar och bollar. Leia vill gärna jaga bollen för att sen få snutta på den. 

  

Ida & Nessie  
Jag heter Ida Forslund är 32 och hundens namn är Nessie, hon är 8 år.  Jag är utbildad jägmästare och jobbar på ett 

skogsföretag.  

 

Hur många gånger har du/ni deltagit i SM 

Det är Nessies tredje SM, men det är mitt femte, tre med min 

gamla koiiker Mitra också, varav ett med båda. 

-Varför är just din hund den bästa i världen?  

Jag vet inte om Nessie är den bästa i hela världen men för mig 

ligger hon förstås varmt om hjärtat. 💕 Hon är den trognaste 

hunden jag haft och gör verkligen allt för att matte ska bli nöjd, 

något som vi i agilityn under hela hennes karriär visserligen 

jobbat mot för att hon istället ska bli mer självsäker och våga ta 

egna initiativ.  

-Vad är er tyngsta merit inom Agility? 

Vet inte vad man ska räkna väger tyngst, men hon är iaf 

dubbelchampion och även rasmästare 2018. 

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

Just nu gör vi inte mycket mer än drag på vintern. Tidigare har 

vi även pysslat på med lydnad, rapport och rallylydnad. 

-Vilken är din hunds favorit belöning? 

Nessies favorit skulle jag säga är nätbollen, men det mesta av bollar, fleece flätor och godis går hem. 

 



Irja & Sally 
Jag heter Irja Nybrand och är 24 år. Min tollare heter Sally och är 4 

år. Jag jobbar i butik.  

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  

Detta blir vår första gång!  

-Varför är just din hund den bästa i världen?   

För att hon är precis lika envis som jag!  

-Vad är er tyngsta merit inom Agility?  

Vi blev klubbmästare i agility här i Umeå 2018.  

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

Vi tränar och tävlar rallylydnad och hänger utomhus så mycket som 

möjligt. Dock älskar vi att titta på Netflix en hel dag också.  

-Vad hände när det gick tokigt på en tävling nån gång?  

Sallys bästa trick, framförallt på tävling, är att ta alla tunnlar på 

planen innan vi knappt har börjat.  

-Vilken är din hunds favorit belöning?   

Allt som går att äta, har jag inget annat att erbjuda duger ett 

grässtrå lika bra. Pipande tennisbollar kan nästan nå upp till samma 

nivå också. 

  

 

Maria & Zwierki 
Jag heter Maria Burman och är 35 och Zwierki är nyss fyllda 10 år. Jag jobbas som säljare och teamleader på 

Cyberphoto här i Umeå. 

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  
Det här är vårt andra SM tillsammans.  
-Varför är just din hund den bästa i världen?  
Zwierki är min lånehund från härnösand. Jag har lånat upp honom 
vid flera tillfällen under året. Just nu har han bott hos mig snart 2 
veckor så vi kunnat träna tillsammans. Han är en riktig myspropp 
som helt klart är barnens största favorit här hemma. Han ställer upp 
på det mesta man hittar på och går alltid in i uppgiften med full 
energi.  
-Vad är er tyngsta merit inom Agility? 
Våra största meriter tillsammans är dessa 2 SM kval 2017 och 2019. 
-Vad gör ni förutom att träna Agility? 
Zwierki tävlar och tränar en hel del tillsammans med sin matte 
Emelie. Rallylydnad, lydnad och nose work. 
-Vad hände när det gick tokigt på en tävling nån gång? 
Oj, detta var en svår fråga. För det mesta när det går tokigt så är det 
nog mitt fel. Zwierki gillar att gå runt hinder och är man inte med 
eller helt förberedd så tar han gärna hinder som han själv tycker att 

de ska tas 😊 Så det finns ingen extra betänketid för mig. 
-Vilken är din hunds favorit belöning?  
Favoritbelöningen är nog nått som går att äta, spelar inte så stor roll vad det är.  



Veronica & Pajas 

Veronica Sundqvist, 52 år och Pajas 7,5 år. 

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  

Det här blir vårt 4:e SM 

-Varför är just din hund den bästa i världen?  

Han är med på allt och älskar att jobba 

-Vad är er tyngsta merit inom Agility?  

Kvalat till SM, 3 gånger individuellt och 2 gånger i 

lag. 

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

-Vilken är din hunds favorit belöning?  

Kampleksaker, gärna bollar med snöre och skinn på. 

Då kan han både slita sönder och kampa. 

  

 

 

Jenny & Lilja & Mara 
Jenny Naarttijärvi 32 åroch arbetar som 

förvaltningschef, Lilja 7 år och Mara 3 år 

- Hur många gånger har du/ni deltagit i SM  

För mig och Lilja blir det vårt fjärde SM. Mara åker på 

sitt första där hon ska deltaga.  

-Varför är just dina hund de bästa i världen?   

En av dom är det, den andra har förbättringspotential 😂 

-Vad är er tyngsta merit inom Agility?  

Med Lilja är det nog att vi hållit oss friska och hyfsat 

stabila så länge. Kanske är en tacksamhet mer än merit. 

Men Mara är det SM-kvalet med lag. Vi hoppas hon ska 

hinna med mer. 

-Vad gör ni förutom att träna Agility?  

Lilja har tävlat bruks, lydnad, nosework, rallylydnad. 

Mara har tagit på sig ansvaret att vakta gården.  

-Vad hände när det gick tokigt på en tävling nån gång?  

Antagligen en tunnel... 

-Vilken är din hunds favoritbelöning?   

Lilja är inte så noga om det är en boll, koppel eller 

mattes arm.  

Mara älskar sina små pipande tennisbollar, inte helt 

lätta att få tillbaka  

 

 

 


