Beatrice & Thomasine - Sommarlägrets lydnadsinstruktörer
Vi träffades 2012 när vi köpte varsin valp från kennel Dobvoyage. Genom åren har vi tränat och
tävlat massor ihop, stöttade och peppade varandra i med-och motgång. Tack vare våra olika
erfarenheter och kunskaper kompletterar vi varandra bra, det finns alltid en ny idé på lut när ett
problem uppstår. Förra året hade vi hand om lydnadsgruppen på Rikslägret och kände att vårt
koncept höll. Vi laddar nu om och hoppas på att få träffa många träningssugna ekipage på årets
lydnadsläger i Södertälje. Bruks, IPO eller Lydnad - alla är välkomna, vi fokuserar på samarbetet
mellan dig och din hund.
Beatrice Laurent; Jag är 27 år, är utbildad hundinstruktör och specialiserad på
beteendeteknologi - kort och gott tycker jag det är kul att bryta ner ett moment i smått och få
hunden att själv förstå alla stegen till ett slutbeteende. Jag jobbar idag som hundinstruktör på
Djurgymnasiets hundcenter. Med min första dobermann, Isra, hade jag siktet inställt på bruks:et
men fick snabbt upp ögonen för IPO/BSL. Då skyddet inte riktigt passade Isra fokuserade vi oss
på BSL och senare även FH, vi har tävlat BSL1- 3, FH-1. Parallellt tränade och tävlade vi
lydnadslydnad, vann lydnads RM 2015 och debuterade i klass 3 (gamla elit) förra säsongen.
Lydnaden passade Isra perfekt i och med att hon vart tränad operant - att tänka själv vad som
krävs för att få belöning. Idag har jag en ny stjärna som heter Limitless och är en dobbishane på
5 månader, planen med honom är i första hand att tävla IPO.
Thomasine Swahn; Jag är lagom gammal och jobbar som djurvårdare på en liten
veterinärklinik i Stockholm. Jag har alltid varit intresserad av hundar och hundträning. Vann
junior-SM i lydnad i min ungdom och skaffade min första dobermann, Leya, för 6 år sedan. Målet
var IPO/BSL, men jag märkte snart att Leya var väldigt följsam och tänkte att lite lydnad kunde
vara roligt som omväxling. När hon fyllde 3 år var vi uppe i elitklass och hade snart vårt
efterlängtade lydnadschampionat. Vi hann också med att tävla BSL 1-3 och en IPO1:a innan det
roliga var slut. Leya diagnostiserades med DCM tidigt så vår tävlingskarriär blev kort. Nu har jag
en dobbishane på 2,5 år som jag tränar IPO med. Vi kör lite lydnad och lyckades tillsammans bli
2017 års Dobermannvinnare i lydnad, så det finns hopp även för honom ;)

