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Victoria och Tingeling 
Jag kom i kontakt med freestyle med vår familjehund, 
Freddy som är en Bichon frise’. Vi blev erbjudna att gå en 
kurs för Frida Binette. Det erbjudandet tog vi direkt! Med 
honom körde jag freestyle för att kanske tävla och lära mig 
mer om sporten till nästa hund. 

När han blev gammal ville jag ha en egen hund och valet 
föll på korthårig collie, en ras som jag kan göra allt med. 

Tingeling och jag har alltid klickat, men de var något som 
fattades, kontakten!  

När hon bara var ett halvår gammal började jag med free-
style och kontakten kom med den! 

För mig är freestyle en blandning av lydnad och lek. Jag 
använder mycket freestyle när jag kör lydnad. För mig fun-
gerar det perfekt att lägga in en snurr i linförigheten för att 
göra det hela lite roligare. Nu går hon hela tiden och väntar 
på den där snurren och koncentrerar sig därför på mig. Om 
man testar det, är det viktigt att man lär hunden att snurra 
när man själv vill och inte när hunden känner att den är 
klar med uppgiften. 

I freestyle är det svårt för hunden att göra fel. Oavsett vad 
den än hittar på så kan man alltid använda sig av det. Det 
jag tycker är roligast med sporten är att det är inte bara är 
hunden som jobbar, utan även jag som förare. För att det 
ska bli ett snyggt program så måste jag dansa, vara glad och 
använda fantasin. Glädjen i hunden måste synas och det  

” För att i den här sporten måste man 
våga bjuda på sig själv! ” 
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gör den ofta om föraren är med. Tingeling är otroligt 
matte galen och därför tyckte jag att freestyle passade 
oss. Hon ser freestyle mycket som en lek med mig. 

Vi är nog bättre på rörelser än konster just eftersom 
det ofta krävs mer kontakt i de momenten. Det bästa 
vi vet är nog att snurra, hoppa upp i luften och gå i 
”mellan”, då hon hela tiden har sin position mellan 
mina ben 

Vårt enda problem i freestylen är att hon, likt många 
collies, skäller mycket. Detta gör att hon inte alltid 
hör vad jag säger. Därför har jag nu börjat prata tys-
tare så att hon också måste vara tyst för att höra vad 
jag säger. Problemet med skall är nu ute ur världen! 
(Nästan) 

Vårt mål är att våga ta oss 
upp på Lilla Stockholm. Det 
kommer förstås att ta några 
år, men vi ska försöka ta fram 
modet.  

För att i den här sporten 
måste man våga bjuda på sig 
själv! 

Victoria Bagger Preisler &  
Tingeling 




