Vad kallar du din hund för namn?
Är det första gången du är med på SM, eller hur många ggr
tidigare?
OM du deltagit innan vid SM, vilken är din största/högsta merit?
Vad betyder SM just för dig?
Vad är det bästa med din hund?
Vem tror du vinner SM i just din gren?

Ozwald
Ja detta är första gången
SM är en enorm bonus som jag nog aldrig riktigt vågat hoppas på, men det är
ju ett fint kvitto på att träning och målmedvetenhet fungerar. Det kommer att
bli helt fantastiskt och vi skall göra vårt allra bästa och njuta av denna SMfesten
Det bästa med Ozwald är att han är en snäll och behaglig följeslagare man
skall ju leva med dem 365 dagar om året. I träning och tävling är hans bästa
egenskap att han VILL och älskar sin uppgift.
Canovills Orkan
Marlene Lundmark
Karlshamns BK
Sökhund

En inte allt för vild gissning är väl Erik Wiklund, det har ju hänt förr.

Mica
Mitt SM nr 17
Att ha tävlat SM med samma hund (Heidi) i alla bruksgrenarna (1980talet). Vunnit 1975 i sök med Elbogens Jill. Men största meriten (tycker
jag själv) är att jag tagit alla mina 6 hundar till SM vid 3 års ålder.

Gränsvallarens Ämica
Inki Sjösten
Ronneby BK
Sökhund

Mitt ”naturliga mål” med mina hundar. Hunden får ”välja” gren.
Socialiteten, den stora arbetsviljan och att hon är MIN.
SM är alltid en öppen fråga. Men de äldre erfarna ekipagen har förstås en
fördel. Känner inte till alla ekipage - så... vi får tävla om det.

Utta.
14.
SM vinnare 2003.
En vanlig tävling men mera åskådare.
Att vi jobbar tillsammans. Och att Hon vill samarbeta. Står
öppet. Mycket kan hända på en tävling. Turen vindar och
dagsformen avgör.
Memoars Utopia
Maud Wåhlin
Karlshamn BK
Sökhund

Lycka till alla SM deltagare

Ilsk
Har varit med 2 ggr tidigare.
Att jag har tagit mig till SM med tre olika hundar, alla polishundar.
SM är ingen målsättning för mig eftersom det vanliga arbetet med en
polishund är mycket viktigare.
Att han är min
Helt öppet. Alla är så duktiga och kan vinna.

Mallekrafts Ilsk
Ronny Holmberg
Sölvesborg BK
Skyddshund

Ping
Det är 12:e gången. Jag har kvalat till SM med samtliga 5 hundar jag haft.
4:e placering.
En given målsättning varje år att försöka kvala till SM, årets höjdpunkt.
Det bästa med Ping är att han bara är fokuserad på mig och alltid försöker
göra sitt bästa.
Utterlyans Wimza
Navalls Ryder
Sofie Malmberg
Karlshamn BK
Spårhund

Jag kallar min hund för Aya.
Två gånger tidigare i spår och en gång i sök.
En sjätteplats i spår.
Att jag lyckats med min hund.
Allmänt trevlig och balanserad.
Ingen aning.

Blacknek`s B`xaya
Inge Ohlsson
Karlskrona BK
Spårhund

Tam
Jag har varit med på 5 SM och 2 ungdoms SM. Tam och jag har varit med
på SM förra året.
Min största merit är att Tam och jag kvalade till två grenar samma år. I år!
Det är lite större och lite festligare och mkt mer nervöst än andra tävlingar.
Ever on Tam
Lisa Grönstedt
Sölvesborgs BK
Rallylydnad

Det bästa med Tam är att han är så mjuk som individ. Han är väldigt
speciell och han gillar att jobba.
Jag känner inte till så många ekipage i lydnaden men min förebild är Sabina
Persson med Rimma. I rallyn kommer det bli riktigt jämt där är så många
på toppnivå. I år blir det ett ekipage från södra Sverige som vinner.

Hon kallas Lira
Det är mitt åttonde SM
Första i bruksspår 1987 i Ronneby med en 17 placering

LabbMoa´s Lira
Sven Hemmingsson
Blekinge
Patrullhund

Nästa SM va mitt första med patrullhund i Stockholm 2005 SM-vinst,
övriga också med patrullhund med varierade resultat.
Träffa trevliga människor med samma intresse för patrullhund som används
praktiskt i Försvarsmakten
Hon har fått vara frisk, lätt att ha att göra med är duktig på spår och
uppletande.
Ingen aning, men förmodligen en labrador 😃

Loppan
Fyra gånger tidigare och två gånger med Loppan.
Tyvärr aldrig tagit mig till final men bästa placering är 28:e plats.
Konkurrensen blir bara hårdare och hårdare att kvala till SM i
Rallylydnad så jag är stolt att kvalat in 3:e året på raken.SM är ett mål jag
vill till det är det som driver mig att träna och tävla vidare.
Om Loppan bara får rätt handling så ger hon allt för att vara matte till lags.
Loppan
Annelie Hammarquist
Olofström BK
Rallylydnad

Jag borde såklart svara att jag och Loppan vinner, men helt ärligt så tror jag
att detta blir det Andrea Andersson Lunds BK som kniper första platsen eller
Blekingetösen Nina Steinbach.

Hon kallas mest för Rimma
Det är andra året vi är med på lydnads SM
Förra året var vårt första SM och våran största merit/bedrift var att vi
dansade genom programmet med precis den glädjen vi alltid har.
För mig är SM ett mål som driver mig hela året till att bli än starkare & ett
fantastiskt äventyr att få uppleva.
Det bästa med Rimma är att hon alltid gör sitt yttersta och säger yes till allt
vi gör. En viftande svans & lysande ögon!
Navalls Rimma
Sabina Persson
Sölvesborgs BK
Lydnadsklass

Vem jag tror vinner SM låter jag vara osagt :) det finns många kandidater &
den som lyckas vara starkast dessa dagar är den som vinner! Så jag sägerLåt bäste ekipage vinna :)

Min hund heter Ebba
Jag har varit med på SM fyra gånger tidigare så det här blir femte gången 3.
Jag vann SM 2016 med min äldre goldentik Bindie
SM är egentligen bara en ”vanlig” tävling, fast med mera publik o en
fantastisk stämning
Havtornets Ruby
Cabarnet
Nina Stenbach
Karlskrona BK
Rallylydnad

Allt kan hända o det finns många väldigt duktiga ekipage så vem som kan
vinna

Billy
Detta blir mitt nionde SM och Billys femte.
Vinst i ungdoms SM 1990 i lydnad 317p av 320p. En magisk dag.
Billys och min största merit är att lyckats kvala in till både rallylydnads SM
och lydnads SM samma år??
Höjdpunkten på hela tävlingsåret
Glädjen och kärleken han sprider runt sig.
Seaspirit Crocus
Helene AdolfssonRehn
Karlshamn BK

Helt omöjligt att säga. Med ett snitt på över 99p av 100p på 7 tävlingar kan
alla prestera på topp. Så det handlar mest om dagsform och en bana som
passar föraren och dess hund.

Vazz
Deltagit 3 gånger
SM silver 2013 med min förre golden
Bara kul att få deltaga
Min hund är förutom en tävlingshund en väldigt mysig familjehund.
Stjärnglimtens Vide
Carina Engkvist
Olofströms BK

Eftersom kvalpoängen är så otroligt höga i rallylydnad så finns det många
duktiga ekipage o tänkbara vinnare. Så, den som har nerverna under kontroll o
flyt just den dagen kommer stå som vinnare.

Kid
Är mitt första lydnads SM. Tävlat agility SM tidigare.
Ingen hög placering där ifrån.

Ullbitens Kid
Catja Krook
Karlshamns HU
Lydnadsklass

SM är en bonus för allt jobb man lägger ner på träning. Och en bekräftelse på
att vi kan och blir även en motivation till att träna ännu hårdare fram tills
dess!
Att han är så himla godhjärtad samt glad och skulle göra allt för mig. Han är
öppen för allt och ger alltid 100 %
Jag tror Sarah Karlsson vinner de är outstanding!

Ziba
Detta är vårt 2a SM
Femte plats 2017
SM är ett stort äventyr och det är extra häftigt att få deltaga på hemma plan
Det bästa med Ziba är: oavsett vilka utmaningar vi tar oss för så är Ziba alltid
lika cool och levererar alltid
Ingen aning om vem som vinner men jag hoppas på Sven och Lira 🐕
Ziba
Marie Mattiasson
Blekinge
Patrullhund

