Detta år körde vi vårt läger på Kyrkekvarn
turism som är en aktivitets och konferens
anläggning straxt norr om Mullsjö, de har
ett nära samarbete med Hundträff.se och
erbjuder både små och lite större sällskap
riktigt bra förutsättningar för lyckade
läger. De erbjuder bl.a möjlighet till
innomträning, färdiga sökrutor och bra
boende, hit kommer vi gärna igen!
Eftersom de flesta långhelgerna under
året redan var uppbokade blev årets
Ekhöjdenläger tyvärr en lite nedbantad
version från fredag till söndag. För att
hinna med allt som stod på
programmet körde vi igång med
lydnadsträning i innomhushallen redan på fredagskvällen. Väl
tillbaka på förläggningen var det dags för inkvartering och lite enkel förtäring samt en kort
genomgång av det praktiska. Efter genomgång och uppdelning i träningsgrupper samt den sedvanliga Chilin
längtade redan de flesta efter sängen, dock skötte några tappra nattsuddare taktiksnacket in på småtimmarna...

Lördagsmorgon och strålande fint väder, kan det bli bättre?
Avresa ut till spår och sökmarkerna som låg alldeles intill
varandra. Förmiddagens sökruta var av det enklare slaget,
relativt överskådlig och inte alltför kuperad och passade därför
också bra att starta dagen med.
Efter att alla hjälpt till med vallning och uppmarkering av ruta
delade vi upp oss i två sökgäng. Unghundarna som körde
separat hann med allt ifrån ”hittaövningar” till ”vindmarkering”
och rena markeringsövningar”.
De lite mer erfarna ekipagen visade upp det ena fina sökarbetet
efter det andra och ganska snart hade alla hundarna varit inne i
banan. De som inte varit aktiva med söket tidigare fick en
förevisning av Gittan & Kokos som genomförde ett sökarbete
helt enligt skolboken...
Gemensam lunch avnjöts efter ”insider tips” på Mullsjö’s bästa
pizzeria och därefter var det dags för avfärd till Mullsjö
brukshundklubb för ett ordentligt lydnadspass.
Väl tillbaka på anläggningen stod innomhushallen till
förfogande för de som ännu hade lite krafter kvar... Men de
flesta valda att vila lite och köra ännu ett kort sökpass innan
kvällen...

Som avslutning på en denna verkligen trevliga och fina
träningsdag åt vi en gemensam middag i samlingslokalen med
tillhörande skryt och eftersnack.

Precis som under lördagen möttes vi av strålande fint väder på
söndagsmorgonen!
Sökbanan sattes upp och snart var den vallad och klar för första
ekipaget. För dagen körde både unghundarna och de mer
erfarna hundarna söket gemensamt för att alla skulle få så
mycket feedback som möjligt med sig hem...

Det var fantastiskt roligt att se unghundarna som verkligen
utvecklades snabbt på bara de få övningar vi hann med under
de här två dagarna...
Spårekipagen körde för dagen passande nog ängsspår alldesles
intill söket och kunde därför ställa upp som figuranter under
tiden spåren låg till sig...

Vi fick också denna dag se ett antal otroligt duktiga sökekipage
som det skall bli spännande att följa framöver! Extra roligt
också att se både mamma och pappa till E-kullen i arbete även
om de båda börjar bli lite till åren. När väl alla hundarna fått
sitt pass i spårmarkerna eller sökrutan skyndande vi tillbaka för
lunch och avresa...

Som uppfödare är det vid ett sådant här tillfälle givetvis otroligt
roligt att träffa alla valpköpare men det är också en fantastisk
känsla att se ”våra” hundar fungera så väl i arbete...

Tack alla för att ni kom och gjorde lägret till en av våra
höjpunkter för året!

Anneli & Gunnar

