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  Skriv ut 
 

GRATTIS NIAN`S B KULL ( Nian& Brim) på 9 års dagen.

 

 

GRATTIS Jurjen van Weert & NIAN`S BONO

 Norsk Jaktchampion Duckstream Nian´s Bono



 

 

 

GRATTIS ALVAS G KULL PÅ 9 årsdagen 150524



 

150426: Grattis till Alvas W kull som idag blir 6 år. Grattis i efterskott till Alvas B kull som för en vecka sedan blev 7 år.  Förra helgen på lördag hade
vi träning för EKL och ÖKL hundar. Ett härligt gång som träffades och tränade med störningar och stoppsignaler. Vi avslutade med att gå på
linje. Söndagen ägnade Bengt och jag till att röja ris vid torpet. Även denna helg har vi släpat ris. Hugo har också varit hit och sovit över.

150315-150317: Dalecarlia Spa Tällberg. När Bengt fyllde i januari fick en tvånätters spa helg. Detta har vi sett fram emot. Söndagen den 15 mars
bar det av till Tällberg vid lunch. Jag hade varit risig under veckan men jobbat. Bara vi kommer iväg blir det bra, tänkte jag. Vi hade packat för att ut
och gå och vi hade bokat behandlingar. Söndag när vi kom fram checkade vi in i ett härligt rum med fantastisk utsikt över Siljan. Ja, jag kan säga att
jag utnyttjade sängen och utsikten väl. Leksands hälsocentral fick också ett besök på måndagen. Fantastisk personal och väl mottagen. 39 graders
feber och allmänt risig. Bengt mådde inte så bra, men han var ner på sin bokade behandling, jag avstod. Ja ha så kul var det!!!!. Resten av veckan har
varit sängläge fast i Barkhyttan.

 

 



 

150305: Här händer inte mycket. Vi jobbar på. Tränar redskap och promenerar med hundar. Vi har fortfarande mycket snö. Falun och Sandviken 2,5
mil åt varje håll har betydligt mindre. Typiskt.

Farfar och Hugo gör barkbåtar och skickar ut i badsjön Kvatten i Barkhyttan efter korvgrillning.

På lördag 150307 är det årsmöte i Gävleborgsavdelningen. Jag tackar för mig efter 2 år som retrieveransvarig. Det var varit ett mycket roligt
uppdrag. Roligt att ha kontakt med hela avdelningen och alla fantastiska människor som brinner för det de gör. Konstigt då att jag kliver av kan
tyckas. Men jag känner att det blev lite mycket förra året och känner att det är bättre att någon kliver in som nu brinner för uppgiften. Jag kan tänka
mig att kliva in igen om jag får förtroendet som retrieveransvarig.

Bea gör de stora tjejerna sällskap på tjejbänken i köket.



NY hemsida på gång. Så skönt. Jag har inte varit riktigt överens med denna sida. Först är jag ingen datafreek, sedan är det nog svårt att lära gamla
hundar sitta. Eller vad tror ni? Nytt sätt att göra allt på, nej det blev för svårt för mig.

150112:Första dagen på jobbet efter 23 dagars ledighet. Helt fantastisk. Vi har varit lediga lika länge som sommaren -14. Härligt med ledighet, men
det märktes när jag började idag att jag varit borta så länge. Nu blir det långa dagar. Tidiga mornar och sena kvällar. Tur att Bengt kan ta hand om
valparna. 

För övrigt har vi jobbat på som vanligt. Jag har gått utbildning vid några tillfällen i Stockholm och varit på olika föreläsningar. Bengt har gått
motorsågsutbildning och "körde upp" straxt före jul. Han klarade både teori och precisions fällning. GRATTIS.  Bengt har haft det tungt när det gäller
hundar. Tur har vi haft torpet som han kunnat pysslat med. Där har vi fått hjälp med att ta ner de stora träden på tomten. Vi har hjälpts åt att dra ris
och elda. Bengt har bytt dörr och isolerat fönster. Vi har fått hjälp med att sätt in några nya element och en värmepump.

Vi har varit Farmor o Farfar också. Så härligt att få ha Hugo på närma håll. Mats har varit hem vid några tillfällen under hösten. Nu senast var han och
Joy hem innan de åkte till hennes föräldrar i Gäddede för att fira jul. 

 

141230:  Idag har Axa och jag varit på promenad, vi passade på att träna lite också. Det är så härligt att känna att lusten att träna har kommit
tillbaks. Ok det är kallt och snö, men vissa saker kan man göra ändå.

Bengt, Daniel och Fredrik har åkt till Leksand på Hockey ikväll. 

141229: Idag 08.30 var jag till Falun för ögonlysning av Axa. Det såg lika bra ut. Den 150102 ska Gant på ögonlysning. Sedan är det bara att
vänta.  

141226: Idag skulle det vara älgslakt hemma. Jaktlaget kom 11.00. Ja, ni vet ju vad som hände. Dagen D. Tiken kom först, kl. 12.14 och hanen fick
Grynet jobba med ett tag innan han kom. Han kom kl. 16.17. Han var stor redan då.



141225: Väntan. 63 dygn!!! 

 141224: Julen firades  i lugn och ro. Vi var till mina föräldrar på grötlunch. Daniel, Mia och Hugo kom också på lunch. När Bengt och jag kom hem
var vi ut på en promenad med hundarna. På kvällen kom mina föräldrar, Fredrik och Daniel och Hugo för att dela ut julklappar, äta julmat och bada
balja.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA FRÅN OSS ALLA

                         Grynet ,Wirre, Axa med husse och matte.

141221:  Nu ger jag upp. Det som jag lägger på Grynets sida hamnar på förstasidan och det jag lägger på förstasidan hamnar på Grynets sida.

Det finns annat att lägga energi på under julledigt än att bli frustrerad på hemsidan. Jag måste försöka på hjälp. Ny hemsida? Någon som kan hjälpa
mig?

Grynet mår bra, trots att hon inte äter så mycket. Det i sig är ett gott tecken. Hon har bekantat sig med valplådan men ligger med  gärna i Hugos
säng i stället.

Torpet är urplocket och tillfixat eftersom nya hyresgäster håller på att flytta in och ska bo där  under en period.

 

 141220: Träning hemma på åkrarna med Anders, Camilla, Marie och jag. Bengt var med och styrde upp träningen även idag. Tack för det. Efter det
var det fika hos oss med lite eftersnack.

Marie hade fixat med glögg och pepparkakor. Det var så gott ute i kylan.

141219:  VALPAR PLANERAS  Bengt & jag var och hälsade på Inga-Lena och hennes hundar. Där träffade vi Axa´s tilltänkta hane, Gant. En ståtlig,
mysig och cool kille. Axa kommer att löpa i slutet av januari början av februari



141207: Hundtränings avslutning för dem som tränar ihop i Hoforstrakten. Naturligtvis var vi i kohagen. Jag fick för mig att vi skulle prova med att
ta kort på gästrikehundarna med tomteluvor. Det blev liksom ingen sport att ta julkort hemma i år eftersom det bara är tre hundar hemma. Jag vet
att vi gjorde det med valpköpare ett år och det var lika roligt då som det blev i år. Vi tränade hund och grillade korv. Bengt var med och styrde upp
det.

Dagens svåraste uppgift för hundägarna.

Gänget på linje.

141129: Klappjakt i Torsåker som vanligt lördagen före första advent. I år var vi många hundförare. Några följde med hem hit efter jakten och drack
glögg, kaffe och smörgås. Så mysigt att sitta och prata efter en dag i skogen.

 141122: Flatklubben bjöd in till tackträning för alla som jobbat i klubbens regi under året. Ett mycket trevligt arrangemang med rolig träning. Nils
och Winnie var också inbjuden eftersom de jobbade på flatmästerskapet. Nils följde med hem på mat på kvällen och för att träna på söndagen. Vi
tränade linjer med störning mm. Det var en kall men rolig dag med träning mellan 10.00-14.00. Nu sitter linjerna och signalerna, eller hur Nils. Ni är
så duktiga.



141115: Hade Gävleborgsavdelningen ett fysisk möte i Gävle. Vi har endast haft telemöten under året så det var kul att träffas och prata.

141101-141102: Gävleborgsavdelningen anordnar KM. I år gick det av stapeln i Gästrikesektionen. Jag dömde. Efter Km följde Daniel, Ulrica och
barnen med hit på en bit mat. På söndagen var det lite träning innan de fortsatte hemåt.

Jakt. Det har blivit två apporteringar i år. Var på apportering 141025. Så roligt. Härliga positiva människor.



Singha kommer med and

Axa & Wirre 141025

Helgen 11-12 oktober. Några ur Grynets S kull och Mona W.M och Regina F kom på besök. Ja, men vilken helg. Tack för att ni kom, så kul att se.
Fredag kväll kom Regina och Gabriella från Värmland, Lördag lunch kom de andra. Ingrid, Ingela, Pernilla och Mona. Träning med skott, passivitet
och stadga. Där både hundar och förare skötte sig exemplariskt. Kvällen avslutades i badbaljan. 
Söndagen var det frukost 8.00 och ute på markerna 9.00. Marie och Rix kom besök under söndagen.

Pernilla & Nessie, Ingrid & Saga, Ingela & Siri och Gabriella & Smilla

Onsdagen den 8 oktober började Grynet att löpa. 
Vi hade möjligheten att ha Brasse boende hos oss i några dagar till parningen var klar.
Vilken härlig hund. Tack Leif & Ulla för att vi hade möjlighet att få låna honom till Grynet. 



Brasse & Grynet

 

Den 3 oktober var det ögonlysning av Grynet i Falun. OK. När jag sedan kom hem satt hela familjen och väntade på att jag skulle komma. Jag blev
ett år äldre. USCH, vad tiden går. ORUP. På lördag middag åkte Bengt och jag till Stockholm för att shoppa, gå på Orup och bo på hotell. Orup var på
Hamburger Börs. Vi började med en trerättersmiddag sedan var det show. Han "öste" på under 1,5 timme, blev inropad och körde 30 minuter till.
Härligt.

Orup på Hamburger Börs 141004

Lördagen den 27 september var Grynet, jag, Ina och Daniel på A-prov. Hoppsan sa Grynet. Detta var längesedan och så kul det ska bli, men du
matte behöver inte vara med. Det går fort när man har kul, så det var bara att lyfta på hatten ganska omgående. Daniel och syster Ina gjorde det bra
och fick ett andrapris. Jaha, var nästa tanke. RM eller inte. Daniel peppade mig att jag skulle hinna med och träna det var en hel månad kvar. Jag var
lite skeptisk. Som tur var hjälpte Grynet mig på traven med att börja löpa, då behövde inte jag ta beslutet.

 



 

Härliga marker på A provet

 

140919-140921. Hälsingland igen för att start på dubbelprov i EKL med Axa. Lördagen gick bra då tog vi ett förstapris. Söndagen hade nog gått
bättre om stackars Axa hade haft en matte som gjort som hon brukar. Det blev ett tredjepris. Ingela och Siri var och startade båda dagarna och tog
två andrapris. Så duktiga, o så kul att se. Ingrid och Saga startade på söndagen. Lika härliga att få vara med och se. Ett andrapris blev det. Underbara
Mona Wallqvist Mohlén som följde med mig upp Harsa så jag kunde bo i deras fantastiska hus. Tack Mona W.M för gästfriheten.

140913-140914. Helgen efter Krattenprovet hade våra underbara vänner från Hälsingland ordnat en träningshelg. Vi tog husvagnen och for iväg på
fredag kväll. Lördagen tränade vi i underbart väder och på härliga marker. Grillning på kvällen och fortsatt träning på söndagen. Tack Mona, Lars och
Astrid för en härlig helg.

Monas Stuga



Markerna runt Monas stuga.

140905-140907. Jaktprov i Kratten. Marie kommissarie och Dick provledare. Vi var ut några gånger för att köra igenom Elitprovet innan det var
prov. Så hände det som inte fick hända. Kratte Masugn kunde vi inte hyra längre. Var lägger vi domare och hur gör vi med allt som fixas med i lill
gården, frukost, funkisfika och middag. Naturligtvis lägger vi domarna i vårat torp, frukost och middag fixar Agneta. Mona fixar med "go fika". Jag
hann även med att vara sekreterare på lördagen och matutkörare söndagen.

I mitten av augusti var vi och röntgade Singha allt såg bra ut. Båda höfterna UA. Den icke opererade armbågen OK och den opererade efter såg bra
ut. Skönt.

140815-141028: Helgen efter Fm fyllde min mamma 80 år. Det firade vi med att bjuda mina föräldrar på mat på Axmar brygga. Pojkarna med
respektive och Hugo var också med. Samma helg skulle jag och Axa ha varit till Alfta på prov. Men nejdå. Hon började löpa.

 

Grattis mamma på 80 års dagen.

 

 Sommaren -14. Tre veckors semester.

Vilken underbar sommar det har varit



Sommarstugan -14

Axa, Grynet, Wirre & Singha och morfar

Farfar & Hugo på flotten i Stugan.

140807-140811:SEMESTER !!! Nja inte riktigt. Men från ordinarie arbete. Onsdagen efter jobbet var vi och firade Daniels Mia. Därefter tog vi
bil, husvagn, buss och släpvagn med fyrhjuling till Kratten. FLATMÄSTERSKAPET. Vilken helg. Underbara domare, startande och funkisar. Alla gjorde
allt man kunde för att det skulle bli så bra som det blev. Till och med vädret var på vår sida. LYCKA TILL SMÅLAND -2015. 

140731: Var vi och gjorde klart med alla papper för Torpet. 140801 Nu är Torpet vårat (eller snarare bankens). Nu skulle det städas ur för det ska
bo valköpare där på Flatmästerskapet. Några skulle bo i Torpet och några i huset. Själva bodde vi i husvagn i Kratte Masugn.



Torpet

Lillstugan vid torpet

 Torpet på framsidan

140720: Dalhalla och Björn Skifs. En helt fantastisk kväll. 



Björn Skifs Dalhalla

140719: Var vi och firade Mats på hans 30 års dag i Stockholm. En heldag i höghöjdsbana för de andra. Lunch i det gröna som jag hade fixat. Grillat
och sallad med tillbehör. 

140704: Efterlängtad semester börjar. Söndagen den 6 juli packar vi vagnen igen för att åka till Hälsingland till Ralf och Ilona för två dagars träning
på deras underbara marker och umgås med underbara människor. 3 veckors semester gick mycket fort i det underbara vädret. På förmiddagarna rev
vi altanen och fixade hemma för att sedan vid lunch åka till stugan och bada och njuta. Jag hann även med en kursdag för Rita K med Axa under de
tre veckorna. 

Träning på Innergården. Hälsingland.

Kurs för Rita K på Innergården 

140629: Träff i Kratte med rutansvariga för sista putsen på rutorna innan semesteruppehåll.



140618-140624:Onsdagen före midsommar packade vi husvagnen för att ta oss mot Backamo. Midsommar firade vi med kennel Waternuts. Vi hann
också med att gå på kurs  för Tomi Sarkkinen under två mycket bra dagar och få lite inspiration. Snabbsväng till Ullared en dag innan det var dags
att åka hemåt och jobba igen. En rolig helg i goa människor och bra träning i bra hundväder. 

Husvagnen midsommarpyntad

Bengt & Tomi Sarkkinen

Skål & trevlig midsommar

 140615:Kratten nästan hela helgen. Fredag kväll justerat upplägg för ÖKL & EKL. En fin kväll med massor av mygg och knott mot slutet av kvällen.
Ja, det blev en helkväll i Kratten.

Lördag. Yes,sovmorgon till 08.30. Träff och information om hösten. God mat och lite hundträning med ett härligt gäng på underbara marker. 

Söndag. Kratten igen mellan 9.00-16.00. Träff med ansvariga för UKL, NKL & VKL. Tack alla inblandade för två bra dagar i kratten

140608:Dagen idag. Husvagnsstädning och planering för ny arbetsvecka. Hugo hämtar jag i morgon efter skolan och han blir här till onsdag.
Flatmästerskapet flyter på. Möte med rutansvariga planerat. Genomgång och justering av Ökl & Ekl planerat.  SSRK: Avtal ang A prov på gång i
avdelningen. Kul. Avtal med jaktprovsdomare domare för 2015 har inkommit några stycken. Med mera, med mera. Ja som sagt, som en helt vanlig
vecka. Snart semester. 

140605-07: Husvagnshelg igen. På torsdagen efter jobbet när vi packat det sista i husvagnen bar det av mot Värmland och unghunds derby. När
vi kom till Säfsen stannade vi i skogen för att äta lite gott, rasta hundar och sova. Vi tog sovmorgon på fredagen innan vi fortsatte till Humletorps
camping och Unghunds derby. Väl framme blev vi väl mottagna och fick en bra plats med härlig utsikt. Daniel och Ulrica kom vid 16.00 tiden och



Janne, Oskar & hundarna hade kommit en stund före. Stefan, Gabriella, David & Smilla kom även de för att hälsa på. Vi fikade, grillade och hade
trevligt innan det blev läggdax. Så var det lördag och det var samling 07.30. Pernilla & Nessie och Ingrid, Eric och Saga kom på lördag morgon. Det
var fyra kullsyskon till start. Jättekul. Fantastiska förare som är nyfikna på att lära sig och vill. Så kul att ni var med. Grattis igen till Ingrid & Saga
som var 2 poäng från final. 93 poäng. Så duktiga.  

LÄS MER: http://www.unghundsderbyt.se/ 

 

Unghundsderby -14: Pernilla & Nessie, Bengt & Singha, Gabriella & Smilla och Ingrid & Saga. Mamma Grynet sitter till höger och vill helst gå till sin
matte.

 

140528-31: Onsdagen den 28 maj efter att vi packat husvagnen bar det iväg till Tullgarn för hundtävlingar. På kvällen var vi ett stort gäng som
samlats. Vi var tre gäng från Gävleborg varav en i ett lag var en "utböling" från Småland. Lag SmåGävlarna: Bengt, Andy och Kenth, Duckteam: Jag
Janne och Daniel, Black Hawks: Ulrica, Laila och Micke. Dessutom var det två flat lag från Duckstream som var med och startade. Duckstream´s
Pantertanter: Pernilla, Ute och Mona och Trippel W: Nils, Annelise och Annie. Vilka lag. Ni kan gissa om det var surr i vårat förtält vid grillning på
kvällarna. Hur gick det då. Av 46 anmälda lag var det 15 lag som gick vidare till semifinal. Det var tre av Gävleborgslagen som gick vidare till
semifinaler. Kul att få vara med två dagar. Läs mer på: http://www.agria-swedish-game-fair-cup.se/resultat.htm.

På lördagen var det individuellt. Jag hade anmält både Grynet och Axa. Jag startade bara Axa. Eftersom hon aldrig startat i EKL, kändes det bra att
kunna lägga allt focus på henne. Jag är mycket nöjd med hennes jobb. Vi fick ihop 85 poäng. 

http://www.unghundsderbyt.se/
http://www.agria-swedish-game-fair-cup.se/resultat.htm


Duckstreams Pantertanter: Saga, Greta & Coxie med sina fantastisk förare Pernilla, Ute och Mona. Bra jobbat nästan semifinal. 

 

Trippel W: Tre kullsyskon ur Alvas W kull. Nils & Winnie, Annelise & Winner, Annie & Wolley. Härlig temkänsla. Ni var toppen. 

140524-25:Hemma och stugan hela helgen i ett fantastiskt väder. Klippte gräsmattor, oljade trädäck och fixade i stugan på söndagen. Mors dag
firades med mat på vår altan. Janne var hit  på söndag kväll och vi tränade markeringar inför Tullgarn.

140510-11: Kennelträffmed Kennel High Dreams i Barkhyttan. De långväga gästerna kom på torsdag och fredag. Övriga kom på lördag. Vi började
dagen med uppvärmning i Ulricas regi, där vi fick bra tips och råd. Sedan delades valpköparna upp i grupper. De unga hundarna i en grupp och
övriga i en. Efter lunch var det poängjakt och till middagen på lördagkvällen korades en Duckstream mästare. Ingrid och Saga vann med 83 poäng.
GRATTIS. Söndagen hade vi inte lika tur med vädret. Vi började med uppvärmning i grupp och sedan delades de in i grupper. De yngre hundarna
tränade på markeringar och reparerade stationerna från gården. De äldre hundarna byggde linjer med terrängbyten. Det blev en rolig helg med
mycket hundträning och härliga människor.  



DUCKSTREAM MÄSTARE -14 Ingrid & Saga

 

140504:Sista april firades i Barkhyttan med snöglopp, maj kase och fyrverkeri och grillning med familjen. På lördagen den 140503 var Grynet och
jag och startade på WT Eukanuba Competition. Vi var tre stycken ur Grynet  kullen som kom till start. Grynet och jag kom 9 av 80 anmälda hundar.
Tommy Jansson & Q vann och Jenny H med Leo kom 2:a.Nils och Winne gjorde debut i Ekl. 
PRISLISTA: http://www.ssrkostra.se/innehall/retrieverProv/2014/eukanuba_prislista_2014.pdf

140428:Ledig och ledig. Är inte på jobbet i alla fall. I lördags kom Hugo för att sova hos farmor och farfar.  På söndagen åkte vi till stugan för att
städa och kratta, eftersom vi var lediga idag sov vi över i stugan och fortsatte idag. Ikväll är det planering för FM med funktionärsansvarig Mona. Jag
har även hunnit fila lite på en lathund till provledare och kommissarier i SSRK´s avdelningen. Skickat lite domarförfrågningar mm. 

140424:Påsken är slut och vårvärmen är här. Underbart. Vi jobbar på som vanligt.

Onsdagen före påsk packade vi husvagnen och åkte till Arbrå för att träna hund. Vi kom fram vid 21.00 på kvällen så det var bara att ställa iordning
vagnen och "surra" lite med Daniel och Ulrica innan det blev läggdags. Oj vad vi myste. Härligt med husvagn.

Skärtorsdagen var det samling kl. 10.00 för uppställning och unghundsträning. Efter medhavd lunchmatsäck var det de äldre hundarna som skulle få
sitt. Daniel och Ulrica hade som vanligt lagt upp en rolig träning. Mycket skjuta blev det, långa markeringar och trixiga dirigeringar.KUL. Kvällen
avslutades med grillning och mycket skatt.

Långfredag åter samling kl. 10.00. Indelning två grupper. Unghundar och äldre. Först momentträning för att sedan avsluta med att gå på linje för de
äldre. Efter det packade vi vagnen för att styra kosan hemmåt. 

http://www.ssrkostra.se/innehall/retrieverProv/2014/eukanuba_prislista_2014.pdf


Grynet dotter Saga & Grynet på träning i Arbrå.

Övriga helgen ägnades åt hemarbete. Städning av bil och husvagn, krattning, städning, påskmiddag med mina föräldrar, Daniel och Hugo.

Måndagen var Bengt och jag ut till Kratten för att förbereda för genomgången av UKL och NKL till tisdagen då rutansvariga skulle komma ut.
Planeringen känns bra till Flatmästerskapet. Duktiga rutansvariga, så det känns tryggt.

Domartillsättningar för SSRK´s prov i avdelningen 2015 är i full gång och jag har redan fått napp.

Nu planeras det för Kennelträff 10-11 maj. 

Grynet och jag ska starta på Eukanuba 140503, Tullgarn 140529. Och Singha med några kullsyskon på Unghundsderby i Värmland. Så lite egen
hundträning blir det också.

GRATTIS i Efterskott till Alvas B kull som fyllde 6 år på Påskafton.

GRATTIS I Förskott till Alva´s W kull fyller på lördag.

 

140411: Hej och hå vad tiden går. Singha och hans syskon har blivit 1 år. Axa och hennes syskon har blivit 4 år. Vart tar tiden vägen. Det går fort
när man har kul sägs det!!! Men så in i h....kul är det inte hela tiden, eller???

I morgon lördag åker jag till Stockholm och träffar andra retrieveransvariga inom SSRK från Sveriges långa land. Det är den årliga träffen för
funktionärer i avdelningarna för att höra vad som är nytt, träffa likasinnade och utbyta erfarenheter. 

140406: Kennelträff uppdaterad

140123: I går var det en tung dag. Nils & Winnie har varit på ultraljud. Det var en ledsen Nils som ringde och berättade att Winnie inte hade några
valpar. Planerna är att göra om kombinationen samma tid nästa år.

140119:Meddelande från Nils att Winnie mår bra. Det är full fart på henne. Hon är mycket hungrig, och det är ett gott tecken. På onsdag ska de på
ultraljud, då håller vi tummar och tår.

140104: Grattis till Grynetkullen som idag blir 6 år. Oj vad tiden går. Hon är en av tre som är champion i Nians C kull
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131231:

Julen är till ända. Både jag och Bengt har jobbat några dagar i mellan dagarna, men för övrigt har det varit en MYCKET lugn helg.

På julafton var vi till mina föräldrar på lunch. På kvällen kom Mats & Joy, mina föräldrar,  Daniel & Hugo för att äta julmat, paketutdelning och bada
balja. Fredrik och Jenny kom på lunch på juldagen.

Hugo i väntan på julklappsutdelning.

Vi har under ledigheten varit på Bio, åkt "valp" med Fredrik och varit till Tällberg på Dalecarlia.

 

131221:
Baljbad med goda vänner. Janne & Titti med barn + Sara & Magnus med barn.

31220:
131218: Bengt & jag var till Västerås för att hämta Eddie. På kvällen kom Nils och Winnie. Winnie och Eddie har bott här till idag. Winnie åkte med
Titti, Janne och Oskar till Uppsala ikväll. Eddie blir kvar några dagar till eftersom hans matte & husse är i Danmark och parar en hund. Nu är det bara
att hålla tummar och tår. Vi kommer att ta ultraljud när det blir så dags. 

131216
Nytt blodprov idag. På onsdag åker jag till Västerås för att hämta Eddie. Nils kommer sedan hit med Winnie på kvällen. Sedan håller vi tummarna.

131213
Nytt blodprov idag. Inte aktuellt med parning än. Nytt prov på måndag, trolig parning senare under nästa vecka.

131209:
Blodprov på Winnie har tagits. Nytt blodprov fredag, parning ev. början av v. 51.Eddie kommer att bo i Barkhyttan några dagar den veckan. Grynet
har börjat att löpa, så då kanske hon drar igång Axa snart.

131203:

Igår var Axa och jag till Falun för ögonlysning. Det var helt ok. Till och med mycket finns ögon. Skönt.

131202:

Winnie har börjat löpa. Blodprov kommer att tas i början på nästa vecka för at pricka in rätt dag för besök hos Eddie. Spännande.

HÖSTEN -13

Det har varit en aktiv höst.

130817 tog Axa sin sista 1:a i ÖKL i Sala för Åsa Wikström. Det var skönt, då var målen för henne uppnådda för den här säsongen.

Nu var focus på Grynet.

130901 tog Grynet sin första 1:a i Ekl och blev bästa hund i Garpenberg. Helgen efter var det prov i Kratten där vi var funktionärer.

130912 var Grynet och jag och gjorde KKL på Sundsta för Lars Jonsson och blev godkänd.



På kvällen när jag kom hem hade Susanne och Axel kommit, de hade precis påbörjat sin 5 veckor långa semester. På lördagen var vi på apportering
på ett ställe och Susanne och Janne var på ett annat ställe. Torsdagen den 19 sept kom Annelise med Gerkan och Winner från Norge. Hon skulle på
mocktrial och Aprovsträning  med Annie & Wolley och Nils & Winnie under lördagen och söndagen.

130921-22 var Grynet och jag till Harsa i Hälsingland och startade på prov. På lördagen missad vi markeringen så det blev ett andrapris. På
söndagen tog vi den andra 1:an. Den andra 1:an tog även Kicki och Tippa på söndagen.  Maja och Pepsi var också med och gjorde mycket bra ifrån
sig. Tyvärr blev det inget pris den här helgen, nu är det på gång. Till våren sitter det. Ni är så duktiga.

När jag kom hem söndagen kom en mycket nöjd Annelise för att sova över innan hon fortsatte sin resa mot Norgelandet på måndagen. Själv satte
jag mig framför datorn för att efteranmäla mig till Avesta till lördagen den 28 sept.

130928 tog Grynet och jag sista 1:an i Avesta. Vi gick ut i sista par, före mig hade det  varit 0 or och 3:dje pris. Det såg inte så lovande ut med tanke
på det. Grynet gjorde ett fantastiskt arbete och fick sin sista B provs 1:a. Så fantastiskt underbart.  När vi kom hem från Avesta kom Janne och
Cimba för att hämtade mig för resa till Järvsö. Vi skulle på Aprov.

130929 Aprov Järvsö. Grynets första A prov. Samling 06.00. för avfärd mot Gåsjakt. En underbar morgon, solen sken igenom dimman och man
hörde fåglarna när de kom. Det var magiskt. Det blev några skjutna och inapporterade. Efter frukost kl. 09.00 var det andjakter. Det fanns mycket
fågel, tyvärr var många inte inom skjuthåll för skyttarna. På slutet var vi tre stycken kvar. På sista såten fick Grynet & jag en häftig apport, den skötte
hon med bravur. Så stolt över min "goa" Grynet. Mina parkamrater fick 1:a med CK och Grynet och jag fick CERT. Och därmed blev hon också SE (J)
JCH. Vilken fantastisk känsla. När vi sedan kom hem på kvällen hade min underbara sambo Bengt gjort en mycket god middag med gott vin och
champagne.

131003 Åkte Bengt & jag med ett annat par på lyxspa kryssning. Vi bodde på captensdäck i en stor hytt. 18.00 var det stort skaldjursfat med gott
vitt vin på Skärgårdskrogen. Efter middagen gick vi på Fun club. Där var det fullt ös med  Micke Rickfors, Mats Ronander och Kalle Moreus.

Min födelsedag firade vi med Champagne frukost innan vi gick ner på SPA och hade samezen behandling i 90 minuter. UNDERBART. Lunch och
Taxfree innan avstigning från båten.

16.00 checkade vi in på Scandic Gran Hotell. På kvällen var vi sedan på Aftershave och Galenskaparna firar 30 år på Oscars. Vilken föreställning.
Många härliga skratt. Det var mycket sevärt. Efter en god frukost på hotellet  tog vi SGS bussen hem. Tusen tack till UNDERBARA VALPKÖPAREN
Susanne Jansson som bodde hemma och tog hand om hus och hundar. Hon var dessutom privatchaufför till oss. Lördagkväll firades med pojkar med
respektive, mina föräldrar och Susanne.

Sedan fortsatte hösten i samma fart. Jobba och långa dagar och full fart på helgerna. Telefonmöten med arbetsgruppen inför Flatmästerskapet i
Kratten -2014. Bengt och jag har varit ut och rekat lite på tänkbara platser för de olika rutorna. Mer planering blir det till våren med respektive
ansvariga för rutorna. Älgjakt, Klappjakt och sist men inte minst vi har även hunnit varit farmor och farfar ibland.

131011: Aprov i Uppsalatrakten på rapphöns, fasan och and. Rapphöns och fasan hade Grynet aldrig tidigare tagit. Det tyckte hon var så kul att hon
blev olydig. Vi fick då inte vara med så länge, vi blev eyevipade och fick lyfta på hatten.

131013: Valpträff med Singha kullen. Härligt att se duktiga förare och hundar.

Yngve & Gry, Bengt & Singha, Ingrid & Saga, Pernilla & Nessie och Maria & Sune

131021: Aprov Norrtälje. Även det på rapphöns och fasan till Grynets stora förtjusning och matte blev nervös. Men jag kände att vi behövde lite A-
provs vana eftersom jag hade anmält till Retrievermästerskapet, och kommit med.

26-27/10-13:RM går av stapeln och vi har kommit med. Oj, vad nervöst.  Det var 37 anmälda hundar från Norge, Danmark, Finland och Sverige. 24



av dem kom med och detta utifrån hundens meriter. Det var en häftig känsla att få vara en av dem tillsammans med min goa, duktiga Grynet. Vi var
med till sista "såten" första dagen, då var det 10 ekipage kvar. Tyvärr fick vi en för oss för svår apport, den tog Trond och Dog. Mycket snyggt,
vinnare av hela tävlingen. Släkten är värst eller kanske bäst. Han är ju kusin till Grynet. Det var en härlig känsla att vara med på RM, det gav
mersmak.På kvällen var det middag i vår husvagn, där vi firade att Ina (Grynets syster) och Daniel hade ökat på med Norskt jaktchampionat.
Söndagen tog vi sovmorgon innan vi plockade ihop husvagnen för att åka hem. Det var fantastiskt skönt med en sovmorgon, det var längesedan.  
Läs mer:http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/maesterskap/2013-ars-
retrievermaesterskap

Allhelgona helgen: STÄDNING. Det var länge sedan, sådant måste ju göras lite mer noga ibland!!

131109: SSRK Gävleborgs avdelningsmöte i Gävle. Kul att träffa alla i styrelsen. Vi har telemöten som fungerar bra i normala fall. Söndagen var det
fika på sängen eftersom det var fars dag.

131123: After Dark Show på Konserhuset i Gävle med Roger & Jana. Därefter trerättersmiddag i Barkhyttan med baljbad. På söndagen efter det att
Roger och Jane hade åkt kom det valpspekulanter för att titta på Axa. Jättekul. Så trevliga.

Nu är det valpplanering för hela slanten. Kul ska det bli.
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