
 
 

 

 

Träningshelg för Martha Landin, 8-9-10 November 
 

Fredag den 8/11 mellan kl. 18.30 - ca kl. 20.30  
Tema: Tanke från inlärning till det färdiga momentet 
 

Martha kommer bl.a. att prata om hur hon tänker kring inlärning fram till det färdiga momentet. Hon 
kommer även att prata om vad som händer mellan momenten på tävling, både från den tävlande sida och 
från domarens. Här finns det även chans att ställs frågor om sin egen träning eller om regler och 
lydnadstävlingar.  
 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till denna föreläsningskväll. 
Klubben bjuder på föreläsningen och fika! 
_________________________________________________________________ 

 
Lördag & söndag den 9-10/11, kl. 9 - ca kl. 16 
  
7-8 ekipage per dag med hund.   Pris: Ekipage 600 kr/dag inkl mat 
Obegränsade platser för åhörare.   Åhörare 300 kr/dag inkl mat 
 
Alla som hjälpt till som funktionär på årets tävlingar anordnade utav TG har företräde, kostnadsfritt. De 
som har kostnadsfritt skall dock betala 100kr/dag för sin mat.  
 

O.S.A. Sista anmälningsdag 27/10.  
Anmälan görs till: Camillaidee@outlook.com, se till att ni får ett svarsmail, för att veta att er anmälan 
mottagits(TG har fri rätt att göra urvalet på vilka ekipage som skall deltaga, detta meddelas den 29/10, där 
man får info om inbetalning som då skall vara TG tillhanda senast 3/11) 
 
 

  Martha Landin har trots sina unga år en bred kompetens inom de olika 
hundsportgrenarna. Hon har deltagit på Lydnads SM 2014 med sin Tollare ”Idefix” som 
idag är en glad pensionär i Rallylydnad och Agility. 
Med sin nuvarande tävlingshund Bordercollien ”Alan” tävlar hon aktivt i lydnadsgrenarna 
som hon nu debuterat i klass 2 med. De har även debuterat i vallhundsprov. 
  Förutom tävlingslydnad har Martha tävlat i både IPO/BSL III, elitklass spår samt rapport 
med sina dåvarande mallar. Martha är nationell och internationell lydnadsdomare. Hon 
har varit med och arbetat fram 2017 års nya regelverk.  
Hon har dömt två Lydnads SM, Lydnads VM i Tyskland för Belgiska Vallhundar, FMBB, och 

Nordiska Mästerskapen i Norge.  Martha satt också med i Styrgruppen och jobbade aktivt med förberedelserna inför 
Bruks, IPO, Lydnad och Rallylydnads SM 2018 i Blekinge. Martha blev nyligen utsedd till Landslagsledare i Lydnad och 
har precis kommit hem från VM i Tjeckien där Sverige tog både Lag-guld och individuellt guld och brons. 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
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