
Lena Wiklund och 
 Truxelis Allix representerar 

UBHK på 
 SM i Bruks och IPO 2017 

 
Vi i Bruksgruppen bad Lena och Allix att ställa upp på en 
intervju så vi får lära känna detta fantastiska ekipage lite 
bättre. Så här svarade de på några korta frågor. 

 
Lena 
Namn: Lena Wiklund 
Ålder:53 
Gren:  Spår 
Vad jobbar du med: Djurmagasinet där jag ansvarar för 
djuren, är säljare och klipper klor.  



Har du tävlat SM tidigare: Ja, första gången 95 med 
Passat’s Ixe i skyddet. Med Allix mormors mor Truxelis 
Miele tävlade jag 07, 09 samt 10.  
Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du för 
att förbättra dem:  Kan ej komma på någon egentligen 
svaghet. Hon är ju rätt ung ännu. Hon gör sina saker så 
gott hon kan. 
Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du för att 
förbättra dem: Jag kanske är lite för mycket 
tävlingsmänniska. Kan lägga för mycket press på mig 
själv. Men försöker att tänka att vi ska ha roligt 
tillsammans i träningen och tävlandet.  
Har du några fler hundar: Ja , två Papillons Freddie som 
jag hoppas starta i appellen i höst och Flipper som är 
uppflyttad till lägreklass.  
Slutligen har du några tips att ge dina klubbkompisar 
som tävlar el vill börja tävla bruks: Var noga med 
grundinlärningen och bygg en bra relation till din hund. 

 
Allix 
Namn: Truxelis Allix 
Vilken är din starkaste sida 
enligt dig själv: Lojal och 
ganska cool om man får säga 
det själv. 



Vilken är din mattes starkaste sida enligt dig: Hon är 
påhittig och finurlig när det gäller att lära mig nya saker 
och få mig att förstå.  
Varför tycker du om att tävla och träna Bruks: För att 
jag får göra många olika saker, men jag tycker nog skogen 
är roligast, matte tycker det är roligast med lydnad. 
Och sista frågan har du någon annan 
favoritsysselsättning: Umgås med mina kompisar och 
nu på sommaren älskar jag att bada. 
 
 Med detta så vill vi önska SM ekipaget ett stort lycka till 
 
// Bruksgruppen  
 

 
 


