
  

Ekipage från Umeå BHK som deltar i SM i Bruks 19-21/8 i Värnamo: 

 Marina med Keeper av Midälvaland 

 Kristina Bäckström med Truxelis Noya 

 Susanne Högdal med Somolis Skott 

 

arina Lindahl   

 

Ålder? 36 år 

Hur länge har du hållit på med Spår? Hållit på med spår sedan 2001 

Mål och planer inför kommande år? Mitt mål för kommande år är ju 

givetvis att försöka kvala till SM igen & planen för det är ju att ihärdigt 

träna med en positiv anda 

Varit med eller varit kvalad till SM förut?  Har aldrig deltagit på SM 

förut,  ej heller haft turen att kvala.  

Hundens namn? Keeper av Midälvaland     Ras? Schäfer 

Hundens ålder? Blir 3 år i augusti       

Hundens favoritbelöning? I spåret bitkudden & på lydnaden kongen 

Vart sover hunden?  Keeper sover oftast vid ytterdörren 
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ristina Bäckström 

 

 

Ålder? 36 år 

Hur länge har du hållit på med Spår? Sedan 1998 

Mål och planer inför kommande år? Beror på hur Noya mår. Fortsätter hon och vara 

fräsch så kommer vi fortsätta träna och tävla så får vi se hur det går.  Ska dessutom 

komma igång med den lilla nya schäfertjejen Ammi, 4 månader 

Varit med eller varit kvalad till SM förut? Ja, deltog i fjol 

med en sjätteplats som resultat. 

Hundens namn? Truxelis Noya 

Hundens ålder? 8 år           Ras? Schäfer 

Hundens favoritbelöning? Köttbullar och liten röd kong 

Vart sover hunden?  I sängen eller i soffan 

 

 

usanne Högdal 

 

Ålder? 43 år 

Hur länge har du hållit på med Spår? Oj, ja hmm..någon gång i 

början på 90-talet måste det ha varit. 

Mål och planer inför kommande år?  Planen är att försöka ro våra 

förberedelser i hamn och att göra en sån bra tävling vi bara kan. 

På ett SM kan allt hända. Jag kommer att fokusera på ett 

delmoment i taget. 

Varit med eller varit kvalad till SM förut? Ett år var vi första reserv. Det här blir mitt 7:e SM i spårgrenen, 2:a med 

min nuvarande följeslagare Skott 

Hundarnas namn? Somollis Skott  

Hundarnas ålder? 6 år 

Ras?  Border Collie 

Hundens favoritbelöning?  Mat!…o lek förståss 

Vart sover hunden?  på bänken i hallen när 

matte ser, i soffan bland kuddarna när 

husfolket inte ser. 
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