
Reseberättelse Alva Olsson och Tyra 

Jag och min shetland sheepdog Tyra, deltog i finalen av Agria Freestyle Cup för första gången 

2019 när den hölls på MyDOG i Göteborg. Det blev en väldigt lyckad tävlingsdag och vi kom på 

en tredje plats i klass 1. Jag valde att använda resebidraget som vi vann till att gå en kurs för 

Bende Press, som dessutom var en av domarna under finalen och bygga upp vårt nya program till 

klass 2. Vi har gått kurser för Bende tidigare och hon har hjälpt mig mycket med programmet 

som vi tävlade med under Agria Freestyle Cup och jag valde därför att gå för henne igen. Varför 

vi valde att använda vårt resebidrag till att gå denna kurs, var för att jag ville ha ett nytt 

freestyleprogram till klass 2 men tyckte att jag inte riktigt hade kunskapen till att sätta ihop ett 

programm själv, utan ville gärna ta hjälp av en duktig instruktör.  

Fotograf Caroline Lindstedt 

Kursen var varannan måndag under tio veckor under våren 2020 och på denna tid hann vi få ett 

så gott som färdigt program till klass 2 som jag är väldigt nöjd med. Jag hade sedan innan hittat 

en låt, “Into a fantasy” av Alexander Rybak, som jag ville använda och som vi utgick ifrån när vi 

satte ihop programmet. Jag hade dessutom flera idéer om hur jag ville att programmet skulle se ut 

innan kursen började och hade börjat träna in olika trix och sekvenser att ha med. 

Inför första tillfället hade jag än så länge bara idéer på vad jag ville ha med i programmet och 

under tillfället gick vi igenom vad jag skulle tänka på när jag satte ihop ett program. Till nästa 



tillfälle hade jag satt ihop ett program som vi utgick ifrån men som var långt ifrån klart att tävla 

med. Under de sista tillfällena fortsatte vi att slipa på programmet och tränade mycket på det 

hemma. Efter att dessa tio veckor hade passerat hade vi ett nytt klass 2-program som jag var 

väldigt nöjd med. Det har vi sedan dess fortsatt träna på och utvecklat. 

Vi hade anmält oss till en tävling i slutet av mars 2020, några veckor efter att kursen hade tagit 

slut för att testa det nya programmet. Vi fortsatte träna på det tills vi kunde det ordentligt och 

förberedde oss för tävlingen men tyvärr bröt Covid-19-pandemin ut och tävlingen ställdes in. Vi 

fortsatte träna på programmet då och då men det blev mer och mer sällan eftersom tävlingarna 

var inställda så pass länge. Men under våren 2021 hittade vi en onlinetävling som Linköpings 

Hundungdom arrangerade, som vi bestämde oss för att delta i. Vi tränade på programmet mer 

och mer igen och slipade på detaljer inför tävlingen, där vi skickade in en video, som bedömdes 

av domare. Några veckor senare fick vi bedömningen på programmet, som jag var väldigt nöjd 

med. Främst ena domaren gav oss höga poäng och vi fick bra och fin kritik från båda domarna 

men även en del saker att tänka på och utveckla tills när tävlingarna sattes igång på riktigt. 

Under hösten 2021 var vår plan att debutera med vårt nya program officiellt på en klass 2 tävling. 

Tyvärr fanns inte några tävlingar som vi har haft möjlighet att delta på under hösten, utan den 

riktiga debuten med vårt nya program blir antagligen först under våren 2022. 

Jag är väldigt glad att vi 

använde resebidraget vi 

vann under finalen i Agria 

Freestyle Cup till just 

denna kurs. Instruktören 

passar oss väldigt bra och 

jag lärde mig otroligt 

mycket om vad jag ska 

tänka på när jag gör ett 

program och blev 

dessutom väldigt nöjd 

med programmet vi 

lyckades åstadkomma!  Fotograf Caroline Lindstedt 
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