
 

 

 

 

 

 

Magnus & Arwen 
Magnus Englund 50 år och Arwen 5½ år 

 

Vad jobbar du med?  

Jag är egen företagare inom verkstadsindustri. 

Har du varit med i SM förut?  

Detta blir mitt 4:e SM i IGPr, 2st SM Med en 

annan hund och detta blir 2:a med Arwen! 

Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar 

du för att förbättra dom?  

Arwens svaga sidor är spåret så det är där vi 

lägger väldigt mycket träning. 

Vilka är din hunds starka sidor?  

Hennes starka sidor är hennes vilja att hålla på 

att träna och tävla!! 

Har du fler hundar?  

Vi har även en ung utställnings Schäfer som tränas mot IGP 

Arwens frågor: 

Vilka är husses starka sidor enligt dig?  

Husses starka sidor är att han tycker det är roligt att tävla! 

Varför tycker du om att tävla och träna?  

Vi tävlar och tränar för att det är roligt !  

Har du någon annan favoritsysselsättning?  

Min favorit sysselsättning är att springa och leka med bollen!! 

 

 



Fredrik & Yago  

Fredrik  Jelving 49 år & Ullhedens Yago 9 år                   

 

Vad jobbar du med?  

Försäljning av medicinteknisk utrustning 

Har du varit med i SM förut?  

Ja, två gånger 

Tränar eller tävlar ni i andra grenar också?  

Nej, fullt fokus på IGP. Sen aktiverar vi ibland våra 

hundar med tex uppletande för att det är roligt.  

Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar du för 

att förbättra dom?  

Alla hundar har svaga sidor, det är viktigt att förstå. I 

Yagos fall så har vi fått jobba kontinuerligt med hans 

bett i skyddet. Som bäst går han när verkligen får "strida" med figuranten.   

Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du för att förbättra dom?  

Mina tävlingsnerver. Jag försöker tänka positivt och fokusera som om det vore träning. 

Detta är lättare sagt än gjort men det är ju bara en lek ändå 😉 

Har du fler hundar?  

Nej, men vi har ytterligare en malinoishane i hushållet. Sen är valp på väg, så snart har jag 

två... 

Slutligen har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla? 

Sätt upp utmanande och realistiska mål. Hitta personer som kan hjälpa dig med din träning 

och försök ta in kunskap från kunnigt hundfolk. Hyr in instruktörer eller titta på kurser på 

nätet. Ha roligt ihop med din hund och bygg en bra relation! 

 Yagos frågor: 

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

Jag kan själv! 

Vilka är husses/mattes starka sidor enligt dig?  

Vi har kul ihop och han tar mig till badet ofta nu när det är sommar... 

Varför tycker du om att tävla och träna?  

Det är kanon, om bara min husse kunde sluta va så nervös! 

Har du någon annan favoritsysselsättning?  

Köra skydd, bada och stirra på vår nya robotgräsklippare…… det är livet!  

 

 

 

 



Peter & Dax 

Peter Sävenberg 63 år och Rixdivans Dax som blir 8 år i höst 

 

Vad jobbar du med? 

Försäkringstjänsteman 

Har du varit med i SM förut?  

Ja 

Tränar eller tävlar ni i andra grenar också?  

Inte i dagsläget. 

Vilka är din hunds svaga sidor och hur jobbar 

du för att förbättra dom? 

Min hund ligger på en relativt hög och stabil i 

alla avdelningar, jag är mycket nöjd med honom. 

Vilka är dina starka sidor? 

Jag har ett genuint intresse, målmedveten och 

jag har en fin stöttning av min fru och min 

träningsgrupp 

Vilka är dina svaga sidor och hur jobbar du 

för att förbättra dom?  

Jag är lat. 

Varför tycker du om att tävla och träna? 

Det ger en fantastisk gemenskap och en livsstil som är rolig och givande. 

Har du fler hundar?  

I hemmet har vi två stycken, men jag tävlar en av dem.  

Har du någon annan favoritsysselsättning? 

Titta på trav och fiska 

Slutligen har du några tips att ge dina klubbkompisar som tävlar eller vill börja tävla?  

Ge fan aldrig upp! 

 

 

 

 

 


