
2008 års Kennel Ekhöjden Läger  Tidaholms brukshundklubb var centrum för 2008 års Kennelläger, vilket blivit förskjutet p.g.a alla oförutsedda framgångar med Chili :-) Men sista helgen i September blev i alla fall inbokad för läger. Med fullastad bil och med en husvagn lika fullastad på släp anlände vi till Tidaholm straxt efter lunch på fredagen. Gittan mötte upp oss för att gå igenom helgens träningsmarker, som visade sig vara idealiska och verkligen bjöd på variation. Öppna fält perfekta både för de som skulle förbereda sin tävlingsdebut i appellen och för valpspår, men där fanns också fina skogsområde pefekta för både uppletande och spår/sök/rapport.  

 En bild ifrån en av uppletande rutorna... 



 Väl tillbaka på klubben hade de flesta kommit fram och installerat sig, en stunds vila innan det var dags för avfärd hem till Kjell & Gittan som hade ordnat middag åt oss alla hemma hos sig. Där hade vi också en kort genomgång av helgens planering och gruppindelning, ett späckat program där vi hade för avsikt att hinna med både ett bruks och ett lydnadspass under lördagen.  På söndagen var ett valfritt bruks/lydnadspass inplanerat innan lunch, städning och avresa. För att inte riskera att alla satt och sov hela helgen hade vi även planerat in lite filmvisning och prova på skyddsarbete... (Kanske skulle vi boka en veckas läger nästa gång...)  För att hålla nere lägerkostnaden och fördela arbetsuppgifterna hade vi delat in alla i matlag som ansvarade för respektive måltid, vilket visade sig fungera helt perfekt! Jättebra mat och ett roligt och trevligt sätt att lära känna varandra lite bättre...  Revelj i ottan på lördagsmorgonen eftersom avfärden till träningsmarkerna var redan klockan 08.00 men vad gjorde det när man vaknade upp och tittade ut på en knallblå himmel... På lördagen hade vi två spårgrupper och en sökgrupp, alla ville också hinna med att träna uppletande av föremål under förmiddagen.  



 Förberelser i en av spårgrupperna...  

 Gittan & Kokos lika lyckliga båda två efter ett lyckat spår... 



 

 Stor publik när Christer förbereder sig och Attila för spårarbetet...  



 Kobra med ett fast grepp på spåret...  



 Ida och Kingston på väg tillbaka efter spårarbetet...  



 Tina och Fifi har också klarat av spåret...  Gittan och Lennart höll i varsin spårgrupp medan Anneli höll i sökgruppen, när alla hundarna varit ute och gjort ett första pass i skogen var det dags för samling och eftersnack med fika... Det är fantastiskt roligt att vi har så mycket samlad hundkunskap inom våra egna led som man gärna delar med sig av, dessutom med en trevlig och ödmjuk inställning.  Eftersom vi lyckades vara ganska strukturerade hann vi faktiskt också med att köra en kort rapportsträcka med Chili och Busa innan det var dags för lunch...   



 Wilma på språng med leverans av fikabröd...  



 Lennart gör väl tummen up...  Väl klara med uppletande och rapportsträckan var det dags för återfärd till klubben och gemensam lunch som Ida, Niclas & Anne, Susanne & Håkan samt Staffan lagat till...  Efter att avnjutit lunchen var det dags att titta på en film om kontakt och samarbete därefter ställde Lennart upp och skyddsfigurerade ett kort pass för Chili.  



 En smidig figurant i arbete mot Chili...  

  Chili i bevakning... 



 

 Givetvis ordning och reda...  

 



Gittan och Kokos tar tillfället i akt och kopplar av tillsammans... 

 Även Tina och Fifi passar på att mysa en stund innan lydnaden...  



 Alice och matte Ann-Louise tittar också på skyddsträningen...  Sedan var det dags att ta ett grepp om lydnadsbiten som vi också tränade indelade i samma grupperingar som på förmiddagen. Det är väldigt roligt att se så många som med ett riktigt fint samarbete även på lydnadsplanen med sin hund, det här bådar gott inför framtiden!   Efter lydnadsträningen var det hopp & lek innan middagen serverades, många var vi som tog tillfället i akt och vilade några minuter... Middagen fixade Maj-lis & Lennart, Kerstin och vi med lite hjälp av den lokala restaurangen. Efter kaffe och tillhörade eftersnack kröp vi till kojs ganska utmattade efter en riktigt fin & lyckad träningsdag!  



  Maj-Lis och Kylie på lydnadsplanen...  

 "Sitt" gäller även om kopplet spänns, här visar Staffan och Kitty framtassarna... 



 

 Gittan och Kokos har tränat platsliggning förut, vilket märks...  



 Anna och Kaito på väg in på lydnadsplanen...  



 Kobra och Gunnar värmer upp...  Upplägget för Söndagen var mer flexibelt där Anneli och Gittan stannade på klubben med sina grupper och valde att prioritera lydnadsträning och uppletande medan Lennarts grupp åkte ut i spårmarkerna igen. Efter förmiddagens träningspass var det dags för lunch som Christer & Anna, Tina & Rolf samt Tommy & Ann-louise fixade så att vi kunde känna oss mätta och belåtna innan det var dags för städning och avfärd... 



 Attila och Christer förberedda för nästa moment...  



 Susanne och Eros i linförighet...  



 Attila i väntan på kommando i återhoppet...   



 Gittan & Kokos och Fifi's husse Rolf på väg tillbaka efter uppletandet...  

 Susanne, Håkan och Kerstin innnan uppletandet... 



 

 Susanne skickar iväg Eros på uppletande...  



 Kerstin och Eka koncentrerade...  



 Viggen på väg in med ett föremål till Håkan...  



 Fixa ligger snällt och väntar på sin tur...  



 Anneli och Fixa klara för uppletandet...  Avslutningsvis vill vi tacka alla som kom och gjorde lägret så fantastiskt trevligt och roligt! Ett speciellt tack går givetvis till Kjell & Gittan som hjälpt med alla förberedelser.  Till nästa år har vi ambitionen att försöka förlänga lägret någon dag, vilket förhoppningsvis ger oss lite mer tid varje ekipage. Att inte ha någon inplanerad träning på avresedagen är också ett önskemål. Hör gärna av er med fler förslag och idéer..   Ett stort tack till alla våra fantastiska valpköpare!!!Anneli & Gunnar   



 
 


