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bli veterinär, men jag är ödmjuk inför
att mina mål kan förändras i takt med
att livet formar mig. Vi får se var jag
hamnar till slut.
Sedan drygt tre år tillbaka jobbar
jag till och från som djurvårdare på
utökad nivå på regiondjursjukhuset
Anicura Bagarmossen där jag stortrivs.
Lyra är van att få följa med mig på jobbet där hon känner sig som hemma och
har sällskap av sina fyrbenta kollegor.
Eftersom jag inte kan låta bli alla
roliga hundsporter går det åt mycket
tid att träna på allt. Vi tränar nog åtminstone varannan dag, varvat med
skogspromenader och bus med hundkompisar. Förutom jaktapporteringen
som är vår huvudgren kör vi också rallylydnad, viltspår, tävlingslydnad och
agility.
Någon gång ibland kommer vi ock-
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så iväg på praktisk jakt, vilket förstås är

Grattis Alice Boivie till

SSRK:s ungdomstipendium 2017!

är väldigt gröna i de sammanhangen.

Vad tänker du göra med pengarna?

markeringsförmåga och stor apporte-

takt med att vi blir bättre som ekipage

Tack så hemskt mycket! Planen är att

ringslust samtidigt som hon är lättstyrd

och samlar på oss lite mer erfarenhet.

använda pengarna till kurser inom

med en bra stadga. Det bästa med Lyra

Jag vill passa på att rikta ett stort

jaktapportering för mig och Lyra. Ex-

är hennes ständigt stora strävan att göra

tack till Lyras uppfödare Fredrik och

akt vilka kurser och när har jag inte

rätt och förstå vad jag menar.

Niina Holm som vågade sälja Lyra till

helt beslutat ännu men det kommer
troligtvis att bli till våren.
Min hund är väldigt duktig, däremot är jag ganska oerfaren när det gäller jaktapportering, så syftet med kurserna är bland annat att jag ska lära mig
förvalta hennes kapacitet lite bättre.
Det finns många duktiga tränare inom
sporten att ta hjälp av och jag har stora
förväntningar på utvecklingsmöjligheterna som stipendiet ger mig.
Berätta om dig och din hund!
Jag är 24 år gammal och bor i Stockholm, Bromma tillsammans med Lyra
(Icefyre Renettles Kettricken) som nu
är 2,5 år gammal. Hon är min första
retriever och det är henne jag har att
tacka för det mesta jag kan inom jaktapportering idag. Lyra är en fantastisk
hund att jobba med och alltid lika positiv till träning. Hon har mycket fart, god

36

bland det bästa vi vet även om vi ännu

Vad gör du till vardags och hur ser
dina framtidsplaner ut?

Förhoppningsvis blir det mer av det i

mig, trots att jag vid vårt första möte
var öppen med att jag inte tänkt hålla
på med varken apportering eller jakt.

När folk frågar vad jag gör på fritiden

Och här sitter jag idag helt fast i ap-

så brukar jag fråga vad fritid är, haha.

porteringsträsket med en jägarexamen

Jag hinner inte med så mycket mer än

i ryggsäcken. Detta tack vare ett av de

plugget, jobbet och Lyra. Men det är

läskigaste och bästa beslut jag någonsin

ett väldigt roligt liv även om det alltid

tagit – att köpa Lyra.

är något på agendan.
Jag pluggar just nu naturvetenskapligt basår och målet har länge varit att

För de som vill följa vårt äventyr tillsammans finns vi på instagram under
namnet alice.lyra n

