
 

 

Eva Andersson, 68 år och Okk 9 år 

SM i Healwork to music 

Vad jobbar du med: Jag är pensionär, Okk är min terapeut!  

Har du varit med på SM tidigare: Jag har deltagit i ett flertal SM i 

Lydnad med tidigare hundar och tillsammans med Okk 3 st 

Rallylydnads SM. 

Detta blir vårt 4:e SM i Heelwork to music (HTM) 

Vilka är din hunds och dina svaga sidor och hur jobbar du med att 

förbättra dom: Nu på ålderns höst har Okk inga svaga sidor längre 

och jag har massor av svaga sidor men dom tänker jag inte skriva om. 

Vilka är era starka sidor: Vi är ett samspelt team som respekterar 

varandraHar du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar 

eller vill börja tävla: Vill man tävla på hög nivå får man inte vara lat. 

Tid och engagemang är det som krävs. 

HELGEN EFTER SM ÄR EVA OCH OKK UTTAGNA TILL LANDSLAGET OCH 

TÄVLAR NORDISKA MÄSTERSKAPET I HTM I FINLAND! 

 HEJA, HEJA! 

 

Sabine Åström, 28 år och Iver & Kuta 

SM i Teamwork to music 

Vad jobbar du med: Student 

Har du varit med på SM tidigare: Jag har tävlat SM i freestyle, 

Heelwork to music (HTM) samt rallylydnad men aldrig tävlat SM 

final i Teamwork To Music (TTM) 

Tränar eller tävlar ni andra grenar också: Iver tävlar i freestyle, 

Heelwork to music, lydnad, rallylydnad och brukslydnad. Kuta 

tävlar i rallylydnad och Heelwork to music 

Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du med att 

förbättra dom: Ivers svaga sida är att han ibland i tränings kör på 

utan att tänka, detta leder dock till många skratt på träning. Kutas 

är att hon lätt känner av om jag har tävlingsnerver 

Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du med att förbättra 

dom: På tävling kan jag ibland göra saker eller be hundarna göra 

moment lite för tidigt i musiken, framförallt med lite tävlingsnerver. 

Det jag gör är att torrträna en del utan Iver och Kuta samt träna de 

specifika partierna vi har svårare för att tajma. 

Vilka är era starka sidor: Både Iver och Kuta har mycket 

motivation att jobba och svåra att trötta ut. De kämpar även på fast 

det ibland är fel. Ingen av dem är lättstressad men samtidigt 

mycket tryck under tassarna. 

Vi alla 3 är dessutom väldigt samspelta. 

  


