
MÅNADENS AKTIVA HUND- September 2018

HTM 1, FD 1, SEUCH, DKUCH, KBH JV-17, DK JV-17, DK V 
-17 Herding Instinct’s Voice Of Victory ”Yezz”

Frågor till ägare, Cathrine Jonsson:

Berätta lite om Yezz, vem är han?

Yezz är en kombo av självständig och följsam, en liten 
tankeläsare ;), klokt modig och älskar vad livet erbjuder!

         Yezz vid havet, 2018

https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
https://hundar.skk.se/Avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2678669
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Vad gör ni för aktiviteter tillsammans?

Vi gör väldigt mycket tillsammans. Är vi inte på jobbet så kan vi vara i 
skogen eller på stranden/i havet/sjön. Yezz älskar friheten som det ger. 
Andra aktiviteter vi hittills gör är att träna lydnad, spåra, vanliga spår 
eller viltspår, åker på utställningar, träna/tävla i Freestyle/Heelwork to 
music eller Nosework. Det är en av tjusningarna med hund att de gillar 
att hänga med och Yezz älskar att säga Ja till vad nu matten har hittat 
på att vi ska göra :). 

Vilken/vilka aktiviteter tycker du och Yezz är roligast?

Variationen och att utmana oss båda är det roligaste och vi gör i 
nuläget  det som vi tycker är skoj. :)

Vår slutpose i freestyleprogrammet, Hässleholm 2018
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Hur ofta tränar ni?

Det blir mestadels när tillfället ges och det ger då även variation i 
träningen och kunskapen hos oss båda. Yezz är snabblärd så det 
gäller att ha fantasin igång hos mig.

Vad har du för mål med er träning?

Målet med träning är att vi båda ska ha kul och att jag ska variera/
utmana träningen så att vi utvecklar oss och lär oss nytt/mera. 
Träningen är det som jag gillar mest, att följa framstegen så att vi båda 
har samma bild av det vi lär in. Självklart har jag tävlingsmål, fast 
grunden jag står på speciellt vid tävling är att “Yezz ska ha en bra dag”. 

Yezz i havet 2017
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Vad är det bästa med Yezz?

Det bästa med Yezz är att han verkligen är han. Han är en liten 
tankeläsare och det känns som att vi har känt varandra mycket längre 
tid än två år. 
När vi är på nya platser och aktiviteter så är han väldigt bekväm i nya 
miljöer och kunskapen följer med även på nya tävlingsplatser.  
Det glittrar till extra tex när vi är och tränar Nosework på 
Räddningstjänstens övningsfält, eftersom en sådan miljö ”kräver” lite 
mer än att endast leta doften. :) 

Vad behöver ni jobba mer på?

Han är endast två år, så vi har mest testat olika aktiviteter för att se 
vad vi gillar och inte, än så länge har vi ej strukit något :)
Eftersom vi just nu har fastnat i Heelwork to Music-världen, och den är 
ny även för mig, så behöver jag fortsätta att lära mig det upplägget. Vi 
får båda träna vidare med de positioner vi har valt till vår musik så vi 
blir vassare på dem i fler riktningar och tempon. Dvs förflyttningar tex 
bakåt, sidvärtes och framåt i olika ”fotpositioner” och tempon, blandat 
med några procent freestyle



MÅNADENS AKTIVA HUND- September 2018

Yezz med sin vinstrosett i premiärtävlingen i Heelwork to Music, Åhus 2018
Denna är jag lika stolt över som han eftersom detta är en helt ny aktivtet för 
oss båda två.

Varför blev det just en svensk lapphund?

Jag ville byta ras och började för flera år sedan att leta, läsa på, 
besöka uppfödare osv för att se om jag skulle fastna för en annan ras 
än finsk lapphund. Det finns så många underbara raser. Jag klickade 
däremot aldrig, och återkom hela tiden till spets... Jag började sedan 
kolla in den svarta lapphunden lite mer och fick värdefulla tips och råd. 
När sedan kombinationen Herding Instinct’s Qlara Qlarvaken & 
Cahppes Tjappe skulle bli till så hörde jag av mig till Cattlin att jag var 
intresserad. Därefter började den långa eviga väntan och sedan, så 
småningom, så blev det just Yezz som fick bli Smålänning! Vilken 
lyckoträff!
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Vad har du för tips till andra som vill börja aktivera/träna med 
sin hund?

Det finns väldigt mycket att välja på, finns bara möjligheten att 
prova så kan något otestat vara superskoj. Det var lite så vi 
fastnade i Freestyle/Heelwork eftersom jag ville testa något som 
var nytt för oss båda två.

Fast det viktigaste: Ha kul ihop, både hunden, du och ni 
tillsammans! Det roligaste är att träna och bli ett VI, sen är tävling 
en bonus :) och också väldigt väldigt skoj :) 

Yezz och jag i Tvååker 2017
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