
Sara Hanssons reseberättelse 
 
Jag började med att anmäla mig och Alvin till en onlinekurs för duktiga Pernilla  Pöykiöniemi. 
Denna onlinekurs hette Coachning Sara, så det var bara jag och Pernilla som var med, som en 
privatlektion online. Väldigt lyxigt! Hon hjälpte mig med lite tankar angående mitt program vad 
som var bra men även vad som kunde förbättras. Vi byggde sakta men säkert upp Alvins klass 
III-program i heelwork to music. Pernilla har själv tävlat framgångsrikt både på SM och i 
landslaget och är även domare.  
 
Jag fick mycket bra hjälp av Pernilla men kände att jag gärna ville gå en fysisk privatlektion samt 
höra någon annans tankar också. Jag bokade en privatlektion hos Alexandra Karlsson på 
Hundakademin, även hon är freestyledomare. Jag fick jättebra tips av henne också!  
 
Efter att ha gått en onlinekurs och en privatlektion och plockat guldkornen som passade mig och 
Alvin bäst, var det bara och att börja träna inför tävling.  
 
Vi anmälde oss till en tävling som skulle hållas i Ulricehamn den 7 november. Väl på 
tävlingsdagen var jag så nervös men jag visste att vi hade gjort allt vi kunde. Både jag och Alvin 
kunde programmet utan och innan men tävlingsnerver kan ställa till en hel del. Alvin var pigg och 
alert på plats, så det kändes bra men jag vågar aldrig hoppas något. Ville inte heller ha för stora 
förväntningar på vår debut, för det var faktiskt inte bara Alvins debut i HtM klass III, det var 
även min.  
 
När det väl var dags att gå in, så kör han båda omgångarna så fantastiskt fint både i utförande 
men framförallt i attityd. För mig är  de en enorm vinst bara det, för glädjen är grunden till all 
framgång! Som grädde på moset, åkte vi därifrån med två cert och nu har vi bara ett kvar så är 
han Svensk heel work to music champion och  eventuellt kan han bli den första bichon havanais 
som erhåller den titeln, så häftigt!!  

 
Alvin med sina båda certrosetter 
 



Alvin fyllde hela 9 år på tävlingsdagen, så när vi väl var hemma firades det stort! 
 
Lilla Tyra som var nästan 2 år när hon tävlade finalen på Agria Freestyle Cup 2019 . Vi tävlade en 
gång i oktober 2020 och då debuterade vi i freestyle klass II där lyckades hon ta två 
uppflyttningspoäng och två första placeringar! Under 2021 hade hon annat som tog upp tiden 
och det var att hon fick bli mamma för första gången under april. Därav fick träningen stå tillbaka 
lite men när hon väl var hemma igen började jag fundera på vad vi kunde hitta på i hennes klass 
III-program i freestyle. Jag tog därför en dubbel privatlektion hos duktiga Alexandra igen, så nu 

är vi i full gång och tränar! 😄 
 
Hälsningar Sara Hanson med Alvin och Tyra 
 


