Presentation lärarna
Rallylydnad nybörjar/fortsättning

Christer Mårtensson från Skåne, Simrishamns BK. Uppvuxen med hund. Gillar
att träna hund i olika grenar. Har testat lydnad, agility, rally, spår, HTM,
freestyle mm.
Utbildad Agility inst, allmänlydnads instr, Specialsök instr, rally instr och
rallylydnads domare, plus lite till.
Men det är rallylydnaden som jag brinner mest för. Har hållit på med rally
sedan det kom till Sverige, nästan. Utbildade mig tidigt till instruktör och
domare. Var med i första gruppen som blev auktoriserad domare, när det blev
officiellt. Gillar att se utvecklingen hos de ekipage som man tränar. Ibland går
det lätt, och ibland får man fundera fram en ny lösning och se hur det funkar.
Bygga samarbete och glädje, är två av stöttepelarna i mitt sätt att träna. Det
ska vara positivt för både hund och förare.
Har tre st pudeltikar 2 toy och en dvärg, som tränas i diverse grenar, men mest
i rally. Har uppfödning av pudel i liten skala. Hundarna vill mer än gärna vara
ute på tävlingsbanorna och visa vad de kan. Och det går ganska bra för dom.
I min domarroll, åker jag runt i hela Sverige. Från Skanör-Falsterbo i söder, till
Piteå, i norr. Alltid lika roligt att komma ut på nya klubbar, som att döma på
hemmaplan. Dessutom har jag dömt SM, ungdoms SM, och varit överdomare
på ett SM.

Rallylydnad avancerad/mästare

Gitte Hansson är domare och instruktör i rallylydnad. Hon hade äran att döma
Rally-SM 2017 och Jubileumschansen 2018.
Tävlar med sina border collies Bounty och Pricken i rallylydnad och lydnad.
Båda hundarna är i mästarklass. Bounty har tävlat i elitlydnaden. Pricken är
uppflyttad till lydnadsklass 1. Gitte började med rallylydnad innan det blev
officiellt. Hon hade inte en aning vad det var när hon anmälde sig till
instruktörsutbildningen. Hon tyckte att det lät roligt och det tyckte hennes
dåvarande hund, Herman, också att det var. Så de började tävla. Det ena ledde
till det andra och plötsligt blev Gitte även domare. När nu så rallylydnaden blev
officiell var det naturligt att uppgradera sig till auktoriserad SBK
rallylydnadsdomare och instruktör. Gitte älskar att hålla kurser och vara
lösningsorienterad. Gitte tävlar även rallylydnad och lydnad i Danmark. Vi
brukar delta i rallylydnadslandskampen mellan Sverige och Danmark. Pricken
och jag blev bästa ekipage 2017.

Tävlingslydnad
Lillemor Edström

Presentation Lillemor Edström
Mitt Lydnadsintresse startade i början av 90-talet med en golden retriever,
sedan har det följts av 5 border collies.I dagsläget har jag Cherry & Queen
Med min Krollie fick vi representera Sverige i Lydnadslandslaget 9 år som
ordinarie ekipage. SM tävlade vi 10 år i rad o avslutade med ett SM Guld när
hon var 11 år.
Med Shikka var vi med i Lydnadslandslaget som reserver 2 år.
Cherry är Svensk Lydnadschampion, men har bestämt att tävla Bruks med
henne, lilla Queen är ännu i inlärningsstadiet.
Jag är även Lydnadsdomare, har varit en av ledarna i Talangtruppen.
Mitt motto med hundträning – lek, samarbete, förtroende
Hälsning Lillemor
Www.lillemors.hundhemsida.se

Michelle Holmlund

Michelle har de senaste åren framgångsrikt tävlat i lydnad och med sina border
collies Kellie och Peak. Båda hundarna har varit med i landslaget enskilt och
samtidigt. Tillsammans med Peak vann Michelle i sin kvaldag på Lydnads VM
2018 och Lydnads SM 2018.
Michelle tävlar och tränar med höga ambitioner men ser det magiska i att
bygga solida grunder med högt engagemang i förare och hund.
Att våga prioritera glöd och engagemang utan att långsiktigt tumma på varken
helhet eller detaljer.

