
Hej, 
 
Carina Sundberg heter jag och bor i 
Hofors, Gästrikland. 
Mina hundar heter Aqualines K´Laguna 
Grande, Zalle han är född år 2006! Och så 
har jag Zalles son Ferdores Kapten Karim, 
Mac som är född år 2013! Jag har även en 
riktig pärla vid namn Bakkebo´s On The 
Road Again, Chili som är född år 2008 
och av rasen Chowchow. Jag har haft 
Chowchow sen 1996. Perron kom in i mitt 
liv när jag såg hur roligt många av mina 
vänner hade när de jobbade i skogen 
(spår och sök) med sina hundar. Som ni 
vet så är inte Chowchow det första valet av hund när man vill träna sök. Jo då han är med 
i skogen och han är med på ALLA påvis för då får man godis  Han är inte dum min stora  
lufs! 
 
 
 

 
Här är det Zalle som har hittat sin 
figge och kommer med rullen. Båda 
perrosarna är duktiga viltspårare. 
Det finns inte mycket som slår 
känslan att ha ett spår liggandes 
framför en och hunden riktigt 
vibrerar av iver att få sätta näsan i 
backen!  
 
 
 
 
 

 
 
Hundutställningar är kul, det har vi 
ägnat oss åt en hel del. Mina hundar 
har meriter inom viltspår men framför 
allt i utställningsvärlden. Det har blivit 
både i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och nu sist var vi till Spanien och 
ställde Mac.  Väldigt roligt och många 
trevliga människor lär man känna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jag tränar även Nose Work med mina hundar. Det är perfekt när snön ligger djup. Det är 
verkligen roligt att se hur koncentrerat de jobbar. Där sätts min fantasi på hårda prov när 
jag ska hitta nya utmaningar, mina grannar är tack o lov härdade. De lyfter inte ens på 
ögonbrynen längre när jag riggar hela trädgården med diverse konstiga behållare typ 
trattar, tesilar, burkar och annat smått och gott!  
 
Min filosofi är att det ska vara ROLIGT att ha hund! 
Träna det som är roligt, träna när det är roligt. Träna med roliga människor och hundar.   
 
Jag ser fram emot roliga träffar med så många som 
möjligt av er oavsett vilken region ni tillhör. Jag hoppas 
att vi tillsammans ska prova på lite olika aktiviteter. 
Hör gärna av er och berätta vad ni vill göra så ska jag 
göra mitt bästa att fixa. Tillsammans kan vi ha massa 
KUL!!! 
 
 


