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Meja älskar hundar och hon älskar att träna agility med foxterriern Jimi. Det är så roligt! Egentligen är Jimi
inte Mejas hund, men det känns nästan så ... Meja får låna honom av Lisa som har två hundar. Hon är
verkligen schyst! När Lisa och hennes kompis Sara ska tävla med sina hundar frågar Lisa om Meja också vill
tävla med Jimi. Det är klart hon vill. Men vågar hon? Och är Lisa verkligen sådär schyst som hon verkar?
Att tävla agility är ett spännande äventyr för både dig och din hund. Att börja träna med en ny valp är något
av det roligaste i hundlivet.
Den här artikelserien kommer att handla om något av det viktigaste (och roligaste) du som valpägare kan
syssla med -lekutveckling. Han är … Hundsport är sportformer där hundar ingår som ett element. Jag blev då
introducerad för hundträning och hundsporter av olika slag men fastnade snabbt för agilityn. Pumin är en
medelstor vallhund, runt 40 cm i mankhöjd, Den skall vara kvadratisk med sluttande rygglinje. Australian
Terrier Australisk Terrier - Aussie, som den kallas, är en liten och stark hund som jobbade på gårdar förr i
tiden. Australian Terrier Australisk Terrier - Aussie, som den kallas, är en liten och stark hund som jobbade
på gårdar förr i tiden. Igår kväll kom de första, det var Ulla som även i år var tidigt ute. Tävling. Jag blev då
introducerad för hundträning och hundsporter av olika slag men fastnade snabbt för agilityn.
Den 12-13 november arrangerar vi ett helgläger i agility för instruktörerna Tobias Sjöberg och Heidi Penttilä.
Hundar och inte minst valpar tycker ofta om att bita och slita i strumpor, byxor, koppel och annat. Under två

dagar kommer ni att träna för två landslagsekipage i smågrupper (4 deltagare per grupp), varje dag kör ni ett
pass för Heidi och ett pass för Tobias utöver det har ni möjlighet att vara som åhörare för den. De användes på
gårdarna som rått- och ormhund och för att hjälpa till med att valla fåren. Att börja träna med en ny valp är
något av det roligaste i hundlivet. Att tävla agility är ett spännande äventyr för både dig och din hund. Att
bita, slita och kampa med kläder, koppel mm.
Lina Dahlman Jag har haft hund sedan jag var 10 år gammal, när familjen bestämde sig för att skaffa en
Shetland Sheepdog. Skidåkning med hund Ett trevligt och roligt sätt att se till att både hund och matte/husse
får motion är att åka skidor med sin fyrfote vän. De användes på gårdarna som rått- och ormhund och för att
hjälpa till med att valla fåren. När man läser om hundträning och uppfostran eller för den delen tittar på tv så
kan man ibland undra om det verkligen är samma djurart som det talas om.

