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Ett gäng med E-kullsvalpar samlade i solen...  

Vi fick en väldigt trevlig helg tillsammans med E-kulls valparna och deras familjer att 
vädret dessutom var alldeles otroligt fint gjorde inte saken sämre!  
 
Vi samlades på Tånga-Hed i Vårgårda på fredagskvällen där vi camperade på 
vandrarhemmet eller i husvagn. Att Fixa och Chili kände igen de små trollen gick inte 
att ta miste på, och ganska snart var de hemmastadda i flocken igen. Efter beundrat 
valparna och småpratat lite var det dags att krypa till kojs och ladda inför lördagen... 
 



 
Håkan & Susanne med en trött Eros i gräset... 

På lördagsmorgonen åkte vi ut i skogen där Kjell & Lotta med pappa Ayk också slöt 
upp. Efter den inledande fikan startatde vi med att titta på föremålsintresse och göra 
spårövningar med alla valparna. Det finns goda förutsättnigar för bli bra spårhundar i 
framtiden! Alla valparna visade upp ett bra föremålsintesse och även om de är i 
yngsta laget för spår i skog så visade flera valparna framtassarna... 
Tanken var från början att vi skulle vara på gräs/ängsmark för spårarbetet men 
p.g.a. solen fick vi allt hålla oss i skuggan...  
Även de vuxna hundarna tränade spår och fick visa upp sina färdigheter... 
Vi avslutade förmiddagen med en spännande rapportuppvisning med Ayk och Chili 
givetvis tog vissa av oss detta på blodigt allvar... Trots att båda var lite ringrostiga 
för tillfället, gick dom riktigt bra! 
 



 
Wilma & Evelina tyckte det var roligt att träffa valparna igen! 
 
Efter en något sen lunch var det dags för de vuxna hundarna att fortsätta med 
träningen medan de unga förmågorna sov middag... 
En uppletandeövning efter var och ens önskemål lades upp i lagom besvärlig terräng. 
 



 
Vi får nog erkänna att vackraste brukshunden för helgen var Lottas Prince, här i full 
fart på väg in med föremål i munnen... 
 

 
Även om där fanns många andra stiliga ekipage, här Kjell & Ayk... 
 



 
Och inte minst Annelí & Fixa taggade inför uppletandet... 
 
Väl tillbaka på campingen tog Anneli fram saxen och visade hur snabbt och enkelt 
det är att frisera till en Riesen, fast det är ju med en viss vana både från frisör och 
hund... 
 



 
Anneli friserar demohunden Theia hemmahörande i Lerum hos Lisa & Johan... 

Vi andra satt lätt tillbakalutade i solen, lyssnade och drack kaffe. 
 
Senare på kvällen när temperaturen sjunkit något vågade vi servera Chilin som 
Anneli förberett, och det var kanske bäst för den var ganska het men väldigt god. En 
mycket trevlig kväll med mycket hundprat och tidvis utslagna valpar sussande under 
bordet...  

 
Samma fina väder var det på söndagen då vi försökte fokusera på kontakt och 
inkallningsövningar samt lite allmän teori och förevisning av momentinlärning. 
 



 
Chili fick vara förvisningshund på momentinlärning mm 
 
Det var kanske inte de bästa förutsättningar då knotten var MYCKET besvärliga för 
både hundar och förare. Men efter lite egen träning klarde alla gesellprovet att kalla 
in sin valp genom gruppen. 
Det syntes tydligt att alla hade påbörjat grundträningen hemma av kontakt och även 
gjort förbuds och inkallningsövningar... 
 



 
Kerstin med Eka, Susanne med Eros (med stöttning av Wilma) Lillmatte Evelina & 
Winna, Christer & Attila samt bakom allt Anneli & Fixa... 

Vid lunchtid avslutade vi träffen eftersom flera hade en lång och säkert varm resa 
framför sig men vi bestämde att samlas igen innan höstmörkret fallit allt för 
mycket... 
 
 

 

 

Tack alla för ett mycket trevligt läger! 
Anneli & Gunnar 

 


