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Begåvning nr1:

Namn: Matilda Persson       Ålder: 16 år. 

Dave är min första hund, så jag har haft hund i 
ganska exakt 3 år. 

Parson var egentligen bara en slump. Var först 
inne på en tollare - (Retriever). Men jag be-
hövde något som det var lite mer “hund” i.  Vi 
letade länge efter den “perfekta”  rasen för vår 
del. Kom efter många om och men fram till att 
det var en parson jag ville ha. En hund med 
mycket “hund” i relativt litet format som man 
brukar säga. 

Redan när jag skaffade hund hade jag som mål 
att träna mycket. Sen vart det ledde hade inte 
så stor betydelse. 

Jag hade fått upp ögonen för agility något år 
innan jag skaffade Dave och tyckte det verkade 
som en helt fantastisk sport. Vilket det visade 
sig vara. När man får in ett ß yt i banan och 
känner att man verkligen är “ett” med hunden, 
Þ nns det inget bättre. En komplett agilityhund 
ligger det grymt mycket tid bakom. För att 
man ska få till ß ytet lika bra på tävling som på 
träning så krävs det mycket av både hund och 
förare. Men det Þ nns inget bättre när man 
lyckas hitta det! 

Agility är inte alltid så lätt. Det gäller att ha 
tålamod. Hunden utvecklas i olika “stadier”, 
och det gäller att inte sätta för stor press på 
vare sig själv eller hunden. Jag tror inte att man 
får en “bra” agilityhund på några veckor. Det 
ligger ß era års arbete bakom för att man ska få 
“rutin” i både träning och tävling. Jag själv är 
väldigt målinriktad och skulle kunna träna jämt, 
men jag tror att det är viktigt att det inte blir 
“tjatigt” för hunden. I början när jag hade Dave 
kunde jag vara ute på brukshundklubben näs-
tan varje dag på sommarlovet, men nu när jag 
har skaffat mig lite mer “erfarenheter” tränar 
jag agility max 3 gånger i veckan under som-
maren. Jag tror inte att en agilityhund lider av 
att få träna lite annat ibland också. Jag lägger 
ner mycket tid på muskelträning, kondition 
och vanlig lydad, för att dom ska få en så kom-

Under året har vi till och 
från sett två unga tjejer 
springa med dundrandes 
fart på agilitybanorna. 
Och det går inte bara 

fort, det går ofta rätt också. Matilda Person har med sin drygt 
3-årige Dave redan tagit ett agi-
litychampionat i hopp och Ida 
Wannberg har med sin drygt 
2-årige Felix på bara en säsong 
klättrat upp i klass 3 i hopp.Det är med fröjd man kan 
följa dessa målmedvetna 
duktiga tjejer med sina 
parson. 
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plett träning som möjligt. Dessutom tror jag 
att det är väldigt viktigt att de bara får vara 
hundar ibland också. Det är viktigt att vi inte 
glömmer bort hur stora krav vi sätter på våra 
fyrbenta vänner. 

Jag tror vår framgång beror på att vi har tränat 
“rätt” från början. Jag har t.ex. varit väldigt 
“hård” med att ha ett fast kontaktfällts bete-
ende. På tävling om han har hoppat har man 
fått bita sig i tungan och tagit om även om vi 
varit nollade. Jag tror att man tjänar på det i 
längden. Det har gått över förväntan bra för 
oss. Då både jag och Dave är ganska “färska” 
inom sporten har jag inte velat sätta för höga 
mål. Jag sätter hellre ett mål som inte är omöj-
ligt att uppnå än att sätta ett mål som nästan är 
omöjligt. Jag vet vart jag vill komma med täv-
landet och tränandet, men jag låter det ta den 
tid det tar. Jag är grymt glad över vad jag och 
Dave har presterat bara på ett och ett halvt år, 
och det är nu allt börjar. Nu när jag börjar veta 
vad vi kan prestera och att vi ligger och slåss i 
toppen så lägger jag upp träning och tävling på 
ett annat sätt. För mig är Dave fortfarande en 
ung och oerfaren agilityhund, så vi tar den tid 
vi behöver. 

Jag har många inspirationskällor. Det är viktigt 
för mig att känna glädje i det jag håller på med 
och det har jag att tacka mina klubbkamrater 
för. Ett träningspass med många glada männis-
kor och hundar ger mig en extra kick att vilja 
ännu mer. Jag kan inte säga att jag samlar inspi-
ration från någon speciell person. Jag tar lite 
utav det som jag tror passar mig själv och mina 
hundar bäst. Det är många människor som jag 
ser upp till, men jag har ingen speciell som är 
något “extra” liksom. 

Att träna och tävla agility är det bästa jag vet. 
En parson är alltid på alerten och gör allting 
för att göra rätt de är helt fantastiska att jobba 
med på agilityplanen. Visst kan dom vara lite 
envisa ibland, men det gäller bara att ha tåla-
mod. Mitt bästa tips om man vill börja med 
agility är att börja med kontaktövningar och 
grundläggande “handlingsövningar”. Att ha en 
bra grundlydnad och kunna ha kontakt med sin 

hund hela tiden är A och O i min träning. När 
man sedan ß yttar ut och börjar träna på hin-
der är det viktigt att ha klara mål över hur man 
vill ha någonting. Vill man ha ett självständigt 
slalom som hunden ska kunna ta rätt från alla 
möjliga konstiga vinklar, eller nöjer man sig 
med att den kan det om man går bredvid ? Vill 
jag ha ett fast, klart och tydligt kontaktfältsbe-
teende, eller är det okej om hunden hoppar 
ibland? En klar måltavla över hur man vill att 
sin träning och möjligtvis sin blivande tävlings-
hund ska se ut tror jag gör saker och ting 
mycket lättare. Självklart om man bara tränar 
agility för “skojs skull” spelar det inte så stor 
roll. Man får aldrig glömma bort att det vikti-
gaste av allt är att ha roligt tillsammans. Täv-
lingsresultatet är inte alltid det viktigaste.

Även fast jag och Dave tävlar klass 3 och har 
klara och ganska höga mål över vart vi vill 

komma så är det väldigt viktigt för mig att inte 
glömma bort att vi bara gör det här för våran 
egen skull, och att det viktigaste av allt är att vi 
trivs ihop och har roligt med det vi håller på 
med.

Parson är en underbar ras vi har att jobba med 
och för mig är dom en helt exemplarisk agility-
hund! 


