
LP 1 Touchwind Millenium Falcon “Ruby”

Jag är otroligt stolt över att jag och Ruby lyckades bli årets lyd-

nadsirländare 2012. Det känns helt underbart och samtidigt 

overkligt med tanke på att min dam inte alltid är den smidigaste 

hunden att ha att göra med. 

Ruby är min första hund och det var en setter som var min dröm-

ras när jag var 18 och det var en sådan hund jag ville ha. Och jag 

har lärt mig att man ska passa sig för vad man önskar sig för det 

blir inte alltid som det är tänkt! Ruby var en väldigt lugn valp 

men när hon kom i tonåren var hon en mardröm och jag var smått 

uppgiven över vilken hund jag fått. Vi gick på en massa kurser 

för att bygga en bra relation men det var inte lätt när ens hund 

hellre sticker ut i skogen eller leker med de andra hundarna. Men 

skam den som ger sig! 

Jag hade alltid velat tävla agility och jag och Ruby gick 2 kurser 

men hon sprang hellre runt som en tok än tog några hinder så 

istället gick vi en tävlingslydnadskurs när hon var 2 år och den 

gjorde hon succé på men jag var inte helt redo att lägga undan 

agilityn så vi försökte tävla i nästan 2 år men jag fick helt enkelt 

inse att det inte gick. 

När Ruby var 6 år debuterade vi i lydnadsklass 1, efter vårt agil-

ityfiasko tänkte jag att jag måste ändå försöka med lydnaden 

även om jag tyckte det var rätt läskigt att tävla. På våran första 

tävling tog vi ett 1:a pris och sedan var jag fast. Vi tog ytterligare 

2 st 1 :a pris på 5 tävlingar och fick vårat LP 1 i november 2011. 

Och jag var fast besluten att även ta LP 2 eftersom jag fått höra 

så många gånger att det inte går att tävla lydnad med en setter 

och jag skulle motbevisa dem. 

Fram till idag har jag och Ruby tagit 2 st 1:a pris i lydnadsklass 

2 och har därmed bara ett kvar till LP 2 och det hoppas jag kunna 

ta nu under 2013! 

Jag vill tacka Nina, Rubys uppfödare för en helt underbar 

och tokig hund och för att hon trott på oss hela tiden! 
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