Björntorp, Rimbo. När tillfället gavs så
fick jag även testa på tollingarbete.
Vad tar du med dig från kursen?
– Jag fick förutom kunskap i hur jaktprov fungerar, även med mig värdefulla
tips om hur jag kan förstå min hund
bättre

i

träningssammanhang.

Jag

behöver tänka på att värma upp Happie innan ett träningspass, tillräckligt
mycket för att få henne koncentrerad
men utan att göra henne trött.
Hur kan en uppvärmning se ut för
Happie?
– En uppvärmning kan exempel vara
enklare sök, närsök eller några markeringar. Vi har ännu inte en fast upp-

UNGDOMSSTIPENDIET 2016
tilldelades Debbie Hansson
Text: Paulina Sivautt Foto: Amanda Vikner

Grattis igen till Debbie med tollaren Happie! Paulina Sivautt
från klubbens ungdomskommitté kontaktade vår ungdomsstipendiat 2016 som svarade på fem snabba frågor.

värmningsrutin utan hur uppvärmningen ser ut varierar. Jag fick även
grundverktyg att använda mig av med
fokus på jaktprov.
Avslutningsvis?
– I framtiden hoppas jag på att ta jägarexamen men vill gärna lära mig mer
inom jakt och starta prov innan det blir
aktuellt. Ett mål att jobba mot så fort

Debbie Hansson tilldelades SSRK:s

hund med mycket potential som är ro-

ungdomsstipendium 2016 där hon

lig att jobba med! Tillsammans har vi

hade en önskan att få utforska tolling-

testat lite olika aktiviteter men fokuse-

jakt tillsammans med sin Nova scotia

rar på jakt och lydnad.

duck tolling retriever. Debbie svarade
på fem frågor som sammanfattar hur
hon använt stipendiet.

– Jag gick en kurs för Eva Thorén Söderström våren 2017 som var riktad

Berätta lite om din hund och vad ni gör!

mot jaktprov i nybörjarklass, Nkl. Kur-

– Happie fyllde tre år i mars och kom-

sen var på fem tillfällen och hölls i

mer från Agrosofens kennel. Det är en
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Hur har du använt stipendiepengarna?

tiden räcker till! n

