
Här är en liten kort presentation av oss, Bea & Thompa 
 
Vi träffades som så många andra genom våra hundar, de är kullsyskon. Tack vare vår 
engagerad uppfödare som ordnar massor av träningstillfällen kom vi att träffades rätt 
ofta för att tränade ihop. 
Fördelarna med att träna tillsammans är många och de blir än fler om man har samma 
ras – för mycket är rasspecifikt när det kommer till hur hundar agerar/reagerar under 
träningen. Vi började bägge två med IPO, men eftersom den lydnaden är relativt ensidig 
– samma moment i alla klasser, så blev vi ganska snart sugna på lite nya utmaningar. 
Lydnadslydnaden innehåller massa olika moment och det går dessutom att tävla året 
runt.  
Tillsammans har vi massa tränings och tävlingserfarenhet som vi gärna vill dela med oss 
av till dig som kommer till Rikslägret. Står du i startgroparna för att anmäla dig till din 
första tävling men känner dig osäker, eller har du kört fast i något moment – tveka inte, 
vi finns här för dig! 
 
 

Om Thomasine 
 

 
 
Jag och Leya jag började tävlingskarriären med ett godkänt BH-prov, inte så mycket att 
skryta med i och för sig. Efter det tävlade vi oss igenom BSL 1, 2 & 3. Vi tog en paus från 
IPO:t och ägnade oss åt lydnadslydnad. Det gick förvånansvärt bra och vi lyckades vinna 
ett flertal tävlingar i klass 1 & 2, som grädde på moset blev vi Svenska 
dobermannvinnare i lydnad 2014.  
Vår IPO 1:a gjorde vi sensommaren 2015 och blev distriktsmästare i Stockholm. 
Lydnadsklass 3 gick också som en dans, lite svårare blev det när vi kom upp i eliten – 
men skam den som ger sig. Hösten 2015 tog vi vårt tredje förstapris och Leya fick den 
åtråvärda titeln Svensk lydnadschampion.  Nu tränar vi på inför de nya reglerna och 
momenten- samtidigt har jag fått mig en ny träningskompis i dobermannhanen Bruno. 
Ny hund, nya utmaningar – trodde jag att jag kunde något så har det visat sig vara lite 
annorlunda…men det är bara att kämpa på och pröva andra metoder.  
 
 



Om Beatrice 
 

 
 
Jag heter Beatrice Laurent, är hundinstruktör med inriktningen beteendeteknolog. Jag 
jobbar med det som jag brinner för mest vilket är hund på Djurgymnasiets Hundcenter i 
Stockholm. Jag undervisar gymnasieelever praktiskt i hundkunskap och hundsporter. 
Till hjälp använder vi oss av våra 30 stycken dagishundar som är utav olika raser för att 
eleverna ska få en så bred kunskap som möjligt av att träna olika typer av hundar. 
 
Om mig och Isra. 
Jag och Isra började med att tävla i lydnaden. Vi testade att tävla en lydnadsklass 1 när 
Isra var runt året. Den tävlingen bröt vi och det var då som jag snabbt förstod att vi hade 
tränat för lite på själva tävlingssenariot. Isra gjorde ingenting dumt, hon släppte 
kontakten med mig och sprang fram till en apport som vi skulle ha senare i tävlingen, 
detta var ingen fara i sig, det var mellan två moment så det påverkade bara 
helhetsintrycket men jag själv fick ingen bra känsla för att fortsätta tävlingen så jag 
avbröt. Jag fick mig som sagt en tankeställare. Vi fortsatte att träna vidare och då på att 
göra träningen så tävlingslik som möjligt. Ett år senare startade vi en till LK1 och fick då 
vårt efterlängtade första pris som var målet. Snabbt efter det så gjorde vi BH-provet och 
blev godkända, väldigt nervöst men efteråt sporrade till att fortsätta inom IPO:t/BSL och 
lydnaden. 
 
Vi fortsatte med tänket att vi skulle få tävlingserfarenhet och då samma år startade vi en 
BSL 1. Året därefter startade vi en LK2 och BSL 2. BSL2:an var vi väldigt nöjda med 
eftersom att vi fick 96 poäng av 100 i lydnaden och som ni säkert förstår var det 
framförallt lydnaden som vi brann mest för under den perioden. Året därefter startade 
vi en BSL 3 och en till LK2, vi blev då svensk dobermannvinnare i lydnad för 2016. 
Snabbt efter lydnadstvåan startade vi en LK3 och det resulterade i ett första pris, 
klassvinst och 285 poäng vilket vi var jättenöjda med. 
 
Nu är det nya regler och moment i lydnaden och vi har målet att i år starta Klass 3 
(jämfört med förra Elitklassen). Det jag fortfarande brinner för är IPO spåren och därför 
har vi som mål att också starta en FH 1 i år. 


