
Reseberättelse  
 
Vintern 2018 deltog jag och min 
hund australiska kelpie, 
Oyster, i finalen på 
Agria Rallylydnad Cup på 
Stockholm Hundmässa. Och där 
vann vi mästarklassen! För det fina 
resebidraget från Agria som vi vann, 
reste vi till SM i Hallsberg i juni 
2019 och deltog på vårt andra SM i 
rallylydnad. Det var ett jättefint 
arrangemang och roligt att träffa så 
många andra rallylydnadsfantaster 
från runt om i Sverige. Det är alltid 
en så speciell och festlig stämning 
på Svenska mästerskapen och det är 
verkligen en ära att få delta och ett 
privilegium att ha lyckats kvala in 
med sin hund.   
 
Min hund Oyster och jag lyckades med att klara av kvalrundan på lördagen med jättefina poäng 
och kvalade därmed in till söndagens final. Det kändes stort, att lyckas vara en av de 30 av totalt 
100 deltagarna som fick chans att delta på söndagens final! Det är första gången jag och min 
hund tävlar på en SM-final och tävlingsnerverna började komma krypande.   
 

 Finalbanan var svår men vi lyckades ändå ta 
oss igenom med endast en miss på ett 
konskick vilket trots allt gav oss helt okej 
poäng.   
 
Det var jättekul att få tävla på SM, man lär sig 
så mycket av att kolla på andra duktiga 
deltagare. Man får inspiration till att fortsätta 
träna och tävla. Vi har blivit som en stor 
familj, vi ungdomar från Norrland som 
tillsammans åker på tävlingar över hela 
Sverige. Vi peppar, stöttar och inspireras av 
varandra.   
 
Mitt mål just nu är att lyckas kvala in till nästa 
års SM som ska gå i Skåne. Vi får se om jag 
lyckas med det och har möjlighet att åka.   
 
Tack Agria för prispengarna och möjligheten 
att resa lite längre för att kunna tävla med min 
hund! Ni öppnar många dörrar för oss 
ungdomar med ert generösa resebidrag!  

 
Med vänlig hälsning Lisabet 
 


