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Råhultsstugan där vi bodde under helgen...
Sammanfattningsvis en jättetrevlig helg med massor av hundträning och trevlig
samvaro...
De flesta samlades på fredagskvällen och började med att installera sig och låta
valparna rusa av sig resdammet på gräsplanen utanför huset. Sedan utseddes Håkan
till kock för kvällens middag vilket han löste helt perfekt! Den nu nästan
traditionsenliga Chiligrytan blev klart godkänd men vi slapp svettas eftersom en del
kryddor inte följt med i packningen...

På lördagsmorgonen anslöt även Kerstin med Eka samt Christer & Anna med Attila
men också Johan & Lisa med Theia följde med oss ut i skogen.
På förmiddagen stod spårarbete högst upp på dagordningen, markerna som vi fått

tillgång till fungerade bra för valpspår men även de rutinerade rävarna kunde få ut
sina spår...
På grund av att grusvägen bitvis var ganska dålig vågade vi inte köra hela vägen
utan den sista kilometern fick valparna promenera till uppbindningsplatsen. Vilket
blev bra en uppvärmning men också träning att sitta uppbundna...

Ebbe väntar tålmodigt på nästa uppgift...
De flesta valparna hade provat på spår sedan tidigare men de fick en ganska svår
uppgift när liggtiden närmade sig två timmar. Trots det klarade de ut det riktigt bra!
När alla valparna gjort sina spårarbeten var det hög tid att hålla lunch, Åsa & Kenny
fixade grillad korv med tillbehör vilket smakade utsökt i det fina vädret.

För Exter var det första gången med spårarbete men han fattade snabbt galoppen
och gjorde ett mycket fint jobb i spåret.

Efter lunchen var det dags för uppletande, och det var en fröjd att se förarna arbeta
med sina valpar!
Gittan som hjälpte till att instruera i en av uppletanderutorna hade enbart positiva
kommentarer om Exter, Eka och Ebbe!

Winna, Eros och Attila imponerade också, det märks att alla arbetar på med
föremålsintresse och kontakt!

Här förbereder Kerstin och Eka sig för uppletande...

... och Attila beundras av husse och matte efter en mycket bra insats i uppletandet!

Håkan som lagt ett långt spår till Viggen var nöjd med hans insats och Viggen visade
dessutom ett fint samarbete i uppletanderutan.
Gittan & Kjell med Qlinton som trots sina tio år var både pigg och glad... Qlinton fick
också både spåra och visa hur ett uppletande skall gå till, vilket han givetvis gjorde
bra...

Ganska mysigt i solskenet hade Gittan & Kjell med Qlinton...

När alla hade kört uppletande och även Chili tagit sitt spår åkte vi tillbaka till
Råhultsstugan för lite hopp & lek...

Wilma nappade på hopp & lek...
Och efter lite eftermiddagsfika var det dags att träna lite lydnad, jag och Chili fick en
bra genomkörare när Susanne dirigerade oss. De flesta avstod dock
lydnadsträningen och tog istället en promenad i omgivningen kring stugan.
Andra tog en välbehövlig slummer, innan det var dags för middag som Christer och
Anna förberett.
Det blev en jättetrevlig Taccoskväll med med allt man kan tänka sig, dessutom hade
ju Ulf plockat massor svamp under dagen som också serverades. Han gick alltså inte
bara ut störspår till oss ;)
Vi avslutade kvällen med filmvisning av en mentalbeskrivning och genomgång av
momenten.
På söndagen var programmet att starta med spår med ganska kort liggtid och lite
synretning på de som behövde, för att få lite högre intensitet i spåret. Alla gjorde ett
mycket bra arbete i spåret, bra intensitet och låg näsa dessutom bra intresse på
föremålet.
Efter spårarbetet var det dags för fotografering...

Håkan & Viggen, Kenny & Exter, Susanne & Eros, Kerstin & Eka, Ewa & Eyk, Lena &
Smilla, Christer & Attila, Lena & Ebbe, Gittan & Qlinton framför ligger Gunnar & Chili
samt Anneli & Vinna och Fixa

Ekhöjdens E-kull samlad... Kenny & Exter, Susanne & Eros, Kerstin & Eka, Ewa &
Eyk, Anneli & Vinna, Christer & Attilia, Lena & Ebbe framför ligger Fixa.
Vi hade också en stund över för ytterligare ett litet uppletande innan det var dags för
den avslutande lunchen som Lena & Ulf fixat. Efter lite kaffe och städning skildes vi
åt för denna gång...
Tack alla för ett mycket trevligt läger!
Anneli & Gunnar

