
 

 

 

 

 

 

 

Linda med Jawa 
Linda Kangas 46 år år och 

Jawa 4 år 

Jag är utbildad gymnasielärare 

i svenska och svenska som 

andraspråk samt 

specialpedagog. Just nu 

arbetar jag på Midgårdsskolan.  

Detta är vårt första SM och vi 

tränar och tävlar bara i agility. 

Min hund, Jawa, gillar att göra 

enkla sekvenser svårare än vad 

de är tex tar hellre hindren 

från andra sidan än rakt på och 

hon kan låsa på vissa saker och bestämma sig för att något ska vara på ett visst sätt, även om jag 

visar och säger något annat.  

Själv kan jag ibland bli lite nonchalant och övermodig för att Jawa är så följsam att jag tror att hon 

kan göra vissa saker utan min hjälp eller att jag gör blindbyten och tappar henne med blicken, lite för 

länge. 

Jawa är fyra år och är peppad, arbetsvillig, ivrig, glad, fokuserad och följsam.  

Matte är positiv, gillar att träna, både med hinder på klubben, men även hemma för att bygga en bra 

grund. Jawa älskar agility och att göra roliga och spännande saker med matte.  

Förutom agility älskar Jawa att leka med sina två pumisyrror i skogen, simma efter pinnar samt sova i 

soffan med huvudet på en kudde. 



Jonna med Ru och Ester 

Jonna Persson 27 årmed Ru 3 år och Ester 5 år 

Har du varit med i SM förut?   

Ja, en gång tidigare med min äldsta hund Ester 

Tränar eller tävlar ni i andra grenar också?  

Vi tävlar inte annat men vi tränar gärna drag och 

vallning. Och vi kan lattja lite lydnad ibland men det är 

inget vi tävlar i. 

Har du fler hundar?  

Ja, jag har tre hundar 

Slutligen har du några tips att ge dina 

klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla? 

Ha kul tillsammans med hunden. Jobba på relation, lek 

mycket och våga ställa rimliga krav. 

ESTER´s frågor 

Vilka är dina starka sidor om du får säga det 

själv? 

Äta, äta och äta. Jag är även envis, rolig, påhittig 

och en fantastisk sångerska. Jag sjunger helst till 

opera. 

Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig? 

Min matte är givmild då hon alltid delar sitt täcke 

med mig och ger mig mat. Hon är även förstående i 

att jag är minst i flocken och får därför alltid det 

lilla extra som den prinsessa jag är. Exempelvis åka 

i cykelkorgen medan mina BC-systrar får springa. 

Varför tycker du om att tävla och träna?  

För att min matte alltid har fickorna fulla med gotta när vi tävlar/tränar. Jag gillar även hur vi 

tillsammans måste springa runt på agilitybanan och pressa varandra till snabbast möjliga tid. 

Har du någon annan favoritsysselsättning? 

Som tidigare nämnt, äta. Jag gillar även att jaga fåglar, sova ut på morgonen, skälla på ringklockan, 

mysa i soffan, plocka kantareller och ligga först i löpspåret.  
 

RU´s frågor 

Vilka är dina starka sidor om du får säga det själv? 

Jag ger alltid 100% och är väldigt mån om att det jag gör blir så bra som möjligt. Jag är otroligt 

lättlärd och har en on/off-knapp i världsklass. 

Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig? 

Min matte är rolig och driven som alltid ser till mitt bästa. 

Varför tycker du om att tävla och träna?  

Jag älskar fart och fläkt. Jag jobbar gärna för belöning vilket alltid finns med på tävling och träning.  

Har du någon annan favoritsysselsättning? 

Jag gillar att hänga med fåren i hagen, dra min matte i skidspåret, springa runt i skog och mark, jaga 

en frisbee, backintervaller och bada en varm sommardag. 


