Classic Dreams’ s kennelläger
Jag EvaLena är nybörjare med weimaraner
& SRHP men känner mig helt såld på rasen. Jag har tidigare haft dobermann och
varit aktiv inom lydnad och bruks.
Äntligen, är det dags att ge sig iväg till
årets höjdpunkt Classic Dream's kennelläger. Det pirrar till imagen när jag kör
genom grindarna och genom alle'n och
upp mot gårdsplanen. Äntligen är det
dags, jag ser redan några som anlänt, som
ställer upp sina husvagnar, rastar vovvarna
eller bara står och snackar.
?
I år är det många som är med alla daFoto: ?
garna, tror vi skulle bli 26 hundekipage
förutom "vi instruktörer" med våra hundar.
Fyra intensiva härliga dagar skall vi träna och umgås med våra härliga grå. För
min egen del skall jag vara behjälplig på några "stationer" och även träna egen
hund , skoj skall det bli. I år är det ett glatt gäng nya som anlänt med sina unghundar men även en del gamla "rävar" också, det är detta som gör lägret så skoj,
att vi är så många i olika faser med våra hundar. Allt från helt nybörjare till de
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som kommit upp i elitklass
och har en del erfarenheter
med sig i bakfickan. För
min egen del är det andra
året.
Startskottet går av på "
dansbanan " med kaffe o
fika samt genomgång och
presentation av oss alla. Nu
kör vi!
Vi är många deltagare så
det är fyra instruktörer så
vi inte skall vara för stora
grupper. Det är bra!
Vi delas in i grupperna
efter ålder, erfarenhet och
vad man hade själv som
önskemål att träna.
Mycket fokusering ligger på kontakt med sin
hund, lydnadsträning,
apportering och såklart
eftersöksgrenarna i de olika
klasserna.
Alla är nog extra förväntansfulla inför lördagen
då domaren anländer och
första provet på vatten &
spår går av stapeln på em/
kvällen.
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Vi tränade hela dagarna med paus för lunch och när vi bytte grupper. Jag kan
inte annat än att le när jag tänker på de olika situationerna som uppkommer när
hunden inte gör som vi själva vill eller levererar fullt ut, det är härliga känslor.
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Vi har Kirsti, en "sjöjunfru" som i stort sett fick träna sig själv varje gång i vattnet
med sin unghund för att hon skulle simma, men skam den som ger sig, till slut så
fixade de det tillsammans.

Åsa, som redan från början hade klart för sig att hennes hund minsann inte skulle
simma för både det ena o andra som kan uppstå, och jo visst, det blev lite "strul"
så Åsa fick allt glatt gå i vattnet och visa vem som bestämmer!'
Skam den som gav sig där, och på provdagen satt det som det skulle!
Att se Laila så glad när hennes nya otränade "kamrat" spårar kanin och levererar i
hand är ett riktigt glädjerus.
Att se elithundarna jobba med full fart i rutan för att finna viltet är en go känsla
och det var många av oss som sa att en dag..... då är vi också där!
Att kunna se hela Minis spårarbete draget över fältet där många andra gått sina
spår under dagen var intressant, sen kan man inte annat än le när hon kommer
in med gåsen, svart i ögonen och man riktigt ser att "nope" ... den är min... he he
under lite protester levererar hon i hand. ja ja allt kan hända, även för en elithund!
Extra skoj var i år att även se en Bracco och Stabaj träna med oss, eller " aliens"
som Pernilla uttrycker sig ibland med glimten i ögat till deras ägare.
Att höra Ove med Hector säga, ja han var bäst idag på spåret, men inte på vattnet
som han nollade ( lördag) trist men men, sedan på söndagen återigen med ett gott
leende, idag var han bäst på vattnet men inte på spåret som han nollade men vad
gör det, jag vet ju att den dagen allt sitter så har vi full pott. Härliga Ove! Den
positiva attityden skulle vi nog alla må gott av ibland.
När dagens träningar är över och alla har bytt om och duschat är det samling på
"dansbanan" där grillen står redo för dem som vill och det är dags att prata om
dagens aktiviteter, vad som gått bra och vad som gått åt skogen.

?
Foto: Kirtsi Hundedressyr

?
Foto: Leif Viskari

29

All ära till alla fina träningstillfällen men
den gemenskap som vi har på kvällarna
är guld värt, att sitta så många och ha
det mysigt, lyssna, lära, diskutera och
höra en och annan historia från Rolfs
bravader med hundarna är nog det
roligaste. Att bjuda så på sig själv ger
även oss modet att berätta både det ena
och andra så stämningen är på topp.
Det är nog inte ett öga som är torrt
utan det skrattas så man gråter! Icke att
förglömma de härliga kvällarna med
vedeldad bastu med dopp i Glafsfjorden
som gjorde gott för kropp och själ.
Jag vill tacka alla deltagare som varit
med, det har varit så skoj och lärorikt.
Stort tack till Pernilla & Rolf som för
18 året ordnade detta kennelläger, det är
nog årets höjdpunkt och som alltid finns
till hands när man vill ha hjälp.
Tack till domaren Anki S som dömde
alla hundarna in dagarna två.
Nu laddar vi om inför höstens bravader
ute på fälten. Hoppas få träffa många av
er på fältproven i höst!
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Evalena.
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