
  

 

 

 

 

2010 års Kennel Ekhöjden Läger  

In i det sista var vi mycket osäkra på årets Kennelläger p.g.a. snöläget i 
markerna runt Herrljunga som vi valt att förlägga lägret till i år. Två 
veckor innan tittade vi genom markerna vi tänkt använda då var en kort 
sammanfattning av läget, snörikt...  

Men som på beställning kom sol och värme vilket medförde att snön 
inte bara försvann utan markerna torkade också upp ordentligt, fast 
visst hittade vi även lite blötare partier... 

 

Ett stort tack för hjälp och lån av dina dina jaktmarker Christer!  

 

 
Christer & Anneli i en av sökrutorna två veckor innan lägret... 

  



 
Men så lagom till lägret fick äntligen sol & värme... 

Vi samlades på Skärtorsdagen, efter inkvartering och uppställning av 
husvagnar vid Herrljunga BK startade vi lägret med varm punsch och 
ärtsoppa. Det var otroligt roligt att återse alla igen dessutom väldigt 
roligt att så många kunde komma trots att vi tvingats förlägga lägret 
över Påsken det här året! En kort genomgång av planering samt 
indelning i träningsgrupper och fördelning av marker gick snabbt och 
enkelt eftersom alla var väl förberedda.  

I huvudsak stod sök och rapport på agendan för helgen men det fanns 
också några som ville finslipa spårmomentet inför kommande 
tävlingssäsong. Extra roligt att några passade på att ge sig in på nya 
grenar under lägret... Kvällen avslutades i tid för de flesta då många rest 
en bit och längtade lite efter kudden... 

Indelade i grupper för rapport, sök och spår körde vi igång träningen på 
fredagsmorgonen kanske inte i strålande solsken men faktiskt riktigt 
hyggligt väder... 

I nybörjargruppen för rapporten var det två hundar Eka och Kaito, vi 
startade med teori och träningsfilosofi blandat med några praktiska 
grundövningar. Roligt att övningarna fungerade bra för båda hundarna!  

Samtidigt körde också sökgruppen igång, flera av hundarna hade inte så 
lång erfarenhet av söket vilket dock kompenserades av förararna. 
Fifi(karisma) som debuterade gjorde fina framsteg redan i de första 
passen. Något mer erfarna var K’Olja och Kokos vilka vi hoppas få se ute 
på tävlingsbanorna redan i år? Eka, Busan, Zeb samt Fixa fick räknas in 



till de mest erfarna. Sökbanan som följde en skogsväg med varierande 
men överskådlig terräng kanske inte var den allra mest utmanande 
banan men lagom svår för nybörjarhundarna. 

De lite mer erfarna rapporthundarna Chili, Attila och Kylie fick bekänna 
färg i en relativt varierande rapportbana som innehöll flera svårigheter. 
En mycket snabb A-B sträcka på ca 600meter med mestadels 
lättsprungen terräng, traktorstig och ängmark men den innehöll också 
en vägövergång som skulle visa sig ge lite huvudbry. Förlängningen ut 
till C-station gick i obanad terräng ca 300meter utan några andra 
direkta svårigheter. Klurighet fanns det däremot på C-D sträckan som 
efter bara ca 75meter vinklade 90grader, ut på en grusväg och följde 
denna fram till D-station... 

 
Kylie med som vanligt perfekt stationsuppträdande! 



 
Attila i väntan på nästa skick från A-station... 

Spårgruppen som bestod av Eea och Anneli hade också ansvar för att 

förbereda uppletandet. En fin ruta precis i anslutning till samlings- 

platsen visade sig vara svårare än många trodde... 

Nedan lite fler blandade bilder från dagens träning, tyvärr lyckades vi 

inte fånga alla på bild... 

 
Kerstin och Eka i koncentration... 



 
Gittan och Kokos klara för påvis... 

 
Nytt stjärnskott i sökskogen, Tina & Karisma alias Fifi... 



 
Hrmm, vad säger vi om detta! 

 
Wilma stod som vanligt för underhållning på stigen... 



 
Evelina under en paus i arbetet med tillverkning av OS mössor... 

Efter en fantastisk fin träningsdag i skogen, hade Christer och Anna 
bjudit hem hela gänget på middag, jag vet inte om det blev helt klubbat 
men flera tyckte absolut att detta var en lämplig tradition inför 
kommande läger...  

 

Träningen på lördag förmiddag var förlagd till Christers jaktmarker 
straxt utanför Herrljunga. Överlag var det mycket fina marker men 
p.g.a. av snöläget var det fortfarande väldigt blött på sina ställen, vilket 
rapportgruppen fick erfara... 

Det låg fortfarande kvar en del snö på vissa vägar ofarbara vilket 
innebar att rapportgänget med oss (Anneli & Gunnar) med Chili, 
Christer & Anna med Attila samt Maj-Lis & Lennart med kylie fick 
värma upp med en promenad fram till A-station. Rapportbanan som var 
planerad efter kartan blev något tuffare än planerat! A-B sträckan ca 
500meter gick på en gammal avverkningsväg, vilken var svårsprungen 
pga underlag med mycket hala grenar, stenar mm. Förlängningen ut till 
C-station i obanad terräng blev också besvärlig med en del vatten att 
passera, men hundarna löste detta elegant! På sista förlängningen ut till 
D-station bjöd terrängen på ännu mer blöta, dessutom också extremt 
svårframkomlig tuvig mossmark. Hundarna kämpade sig in mot D-
stationen med vatten upp till magen, imponerande! 



 
Nästan hela fredagens rapportgäng... 

 
Snart fikadags... 

Man kan nog påstå utan ljuga allt för mycket att sökgänget dragit 
vinstlotten när det gällde markerna under fredagen. Sökrutan låg i fin 
uppvuxen tallskog som följde en ås med baslinjen längs höjden med bra 
sikt på båda sidorna. Sökgänget bestod av Marie med K’Olja, Gittan med 
Kokos, Tina & Rolf med Karisma, Ida med Kingston samt Jonas med Zeb. 



 
Ingen åldersgräns på figuranter... 

Spårgruppen bestod för dagen av Staffan & Kitty, Eea med sina 
Rottweilrar samt Kerstin & Eka (efter att de kört en repetition på 
gårdagens rapportövning). 

Under tiden vi andra var ute i skogen och roade oss med hundträning 
skötte Kjell markservicen på klubben. Helt underbart att komma 
tillbaka från träningen till dukad lunch! Ett stort tack Kjell! 

Efter lunch fokuserade de flesta på lydnadsträning men också 
uppletande och spår klubbens marker intill klubbstugan.  

 
Ida och Kingston... 



På kvällen var det gemensam middag på klubben men dessutom den 
givna höjdpunkten nämligen världspremiären för ”The Amazing 
Oakhill’s”. Förutom massor med sköna blues och rockklassiker bjöds vi 
också på vår egen Ekhöjden blues! 

 
The Amazing Oakhill’s alias Lennart & Staffan 

EKHÖJDEN BLUES(skall framföras på rungade skånska!) 
Riesen me känsla, de e va ja har ida 
Ja sa, Riesen me känsla de e va ja har ida 
Ja har en, Ekhöjdare 
O, ja vill bara dra... 
Ett lakritstroll me charm de e va ja har ida 
hmm, lakritstroll me charm de e va ja har ida 
Riesen me känsla, de e va ja har ida 
Ja sa, Riesen me känsla de e va ja har ida 
Ja har en, Ekhöjdare 
O, ja vill bara dra... 

Text ur minnet så helt rätt är det förmodligen inte men förhoppningsvis 
får vi en repris på sommarens Riesenläger! 

Trots den lite sena kvällen var vi uppe och klara för avfärd i vanlig tid 
även på söndagen. En helt underbar dag med strålande solsken och 
lagom varmt för hundträning!  

  



För dagen stod framförallt spår och sök på agendan, även om Anna 
& Christer tog tillfället i akt och körde rapport med både Attila och 
Kaito även denna dag. Sökgruppen bestod av Marie med K’Olja, 
Jonas med Zeb, Lennart med Busan & Kylie, Tina med Fifi, Gittan 
med Kokos samt Ida med Kingston. Tanken var att starta med en 
relativt öppen och lättarbetad ruta med bra sikt för att sedan göra 
en förflyttning till en lite mer kuperad ruta. Nu blev det stor fokus 
på de mindre erfarna hundarna och man valde klokt nog att stanna 
kvar i samma ruta hela dagen. 

 
Tina & Fifi 

 
Marie & K’Olja 



I spårgruppen fokuserade 
Staffan med Kitty på ängsspår 
inför en kommande 
appellstart senare i år. Även 
Eea hade en appelltävling i 
sikte och passade därför också 
på att träna appellspår men 
även Kerstin med Eka körde 
ängsspår. 

Tränade spår gjorde också 
Chili, Fixa, Kobra och Kokos 

Kobra pustar ut efter utfört spårarbete... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eftersom vi hade en bit att åka ut till markerna körde vi gemensam 
lunch ute i skogen. Vilket inte var helt fel i solskenet! 

 

 

 

På eftermiddagen fortsatte träningen i skogen innan det var dags för 
avresa tillbaka till klubben och förberedelser för kvällens middag. 

På Måndagen var ingen träning inplanerad utan endast avstädning av 
klubbstuga och närområde återstod innan vi skildes åt för denna gång. 

Sammanfattningsvis återigen ett mycket trevligt läger! Trots vädret 
med mycket snö i markerna straxt innan hade vi lite tur och fick i stort 



sett snöfritt dessutom inte heller alltför blött. Roligt att så många kunde 
komma på lägret trots upplägget mitt i Påsken.  

 

 
Inte en enda bild med oss samtidigt, det fick bli ett montage... 

 

Ett stort tack till alla våra fantastiska valpköpare! Hoppas verkligen vi 
ses nästa år igen! 

Anneli & Gunnar 

 


