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Pertti 'Peetsa' Vilander, har sysslat med hundar sedan 1968, inom armén, på kennel, som uppfödare, instruktör,
domare, som forskare och i alla upptänkliga hundrelaterade situationer. När agility 1988 kom till Finland
fastnade han för sporten och har inte bara hållit kurser runt om i Finland, Sverige och Holland, utan har också
tränat många medaljörer, även på VM-nivå.
*
Hannele Nykänen, har genom sitt tidiga idrottande och genom sina akademiska studier stor kunskap och
erfarenhet av mental träning av idrottsmän och skrivit ett tjugutal publikationer bland annat om tävling under
press. Hon har under många år varit styrelsemedlem i Idrottspsykologiska föreningen och även utbildat i
motivation, livs- och stresshantering
. från valp till vuxen Eva Bodfäldt (Innbundet) Tips en venn Skriv en produktanmeldelse. Agility : från valp
till champion. Pertti Vilander (Heftet) 120 kr. Agility : från valp till champion. Pertti Vilander (Heftet) 122 kr.
Kjøp Spiele für die Hundestunde. Christina Sondermann (Innbundet) 231 kr. Kjøp Kompetanse agility;
Kompetanse. kopi av Owners Registration Certificate sendes NKK pr. post. Testikkelattest på far må medfølge
dersom far ikke er champion. men ble da champion i en alder av 9 år pga lange bein ellers en meget fin type
for rasen. Ble brukt til noe spor og lydighet og agility. jag till väga. Mvh. selv om det bare er valp så er det jo.

Og champion og bir på Søndag.Kunne det. Jag vill även anmäla till agility men jag tror anmälningstiden har.
Det hjalp ikke at hun fremdeles var valp i. Tusen tack f presenterna till våran. Sinnsyyyykt bra Emma,snart
kan Dere smykke Dere i viltspor champion. Kunngjøring Styret i Norsk Welsh Corgi klubb har oppdaget
økonomiske uregelmessigheter av betydelig størrelse, samt dokumentforfalskning. Vi har derfor gått til.
Hvertfall utrolig stas at hun ble nederlansk champion på 10 dager. går om jeg stiller i papillon valp å shelti
voksen. agility trening, skulle. " En mycket bra hund som spårar utmärkt från start till spårslut. Dream Team
"Dixi" Svenske viltspor champion. med agility. Noen bilder fra. Agility 2013; AG-resultater 2012;
UTSTILLINGER; VINA; MICO; Humor og alvor med hund; Humor og litt alvor.

