
 

  

 

Magnus & Arwen  

Jag heter Magnus Englund och är 48 år Hunden heter Arwen och är drygt 3,5 år. 

Jag är egenföretagare inom svets och mek. (Allmek & Svets) 

Jag har deltagit på SM 2ggr tidigare med Hucca, 2014 då blev vi 3:a och 2015 då 

blev vi 6:a, så detta blir mitt tredje SM (vi hade turen att komma med på NM 

2014 också där blev laget 2:a och jag 4:a individuellt) 

Varför min hund är bäst i värden? Jo för att hon alltid ställer upp och gör sitt 

bästa varje gång vi tränar och tävlar!! 

Vår tyngsta merit är IGP 3 med cert och kval till detta SM. Arwen har bara gjort 

5st IGP tävlingar i sitt liv!  

Vi lyckades få till IGP 1,2,3 på tre veckor förra hösten, vi gjorde en IGP3 med 

cert i våras och sedan var vi i Falkenberg och gjorde kvalet till SM i juni! 

Förutom att träna IGP så blir det lite konditionsträning, hopp och lek, och en hel del soffmys. 

Om det gått tokigt på nån tävling? Mja, Arwen har inte hunnit göra så många fel än! Men det blev lite tokigt när vi 

tävlade vår första IGP 3 i Sundsvall det var en slänt i änden på plan och när jag skickade henne på ett 

framåtsändande så försvan hon ner i slänten! Hon vände och kom tillbaka upp på plan igen och så la hon sig på 

kanten!  

 Arwens favorit belöning är en mjuk lite större boll och skyddsärmen!! 

 

 

Lena & Allix 

Jag heter Lena Wiklund och jag är 55 år. Truxelis Allix är 5 år. 

Det här är Allix 2:a SM, förra året var vi första reserv men kom inte med.  

Jag har tävlat 4 gånger på SM tidigare: 1 skydds SM med Passat Ixe o 3 Spår 

SM med Truxelis Miele. 

Allix är den enda schäfern som i år har kvalat in till spår SM  i spår. 

Allix är bäst för att hon gillar att arbeta och har en hög lägsta nivå.  

Vår högsta merit tillsammans är 612 p. 

Till vardags - när vi inte tränar spår och lydnad - försöker vi ha mysiga 

dagar tillsammans med den övriga flocken Becci, Flipper o Freddie.  

Vatten och bad tillhör en av favoritsysselsättningarna.  

En fantastisk rolig annorlunda  tävling gjorde vi på midsommarnatten, vi spårade vid 21.30 för att vid 23-tiden göra 

uppletande, lydnaden kom igång vid 02 på natten! Det var en härlig känsla då jag inte kände någon skillnad på Allix 

mot hur hon går annars. 

Allix absoluta favorit belöning  är nog korv och köttbullar. Hon föredrar det framför bollar och kamplekar. 

 


