
Det vart en ansenlig flock, till och med ett deltagarrekord!, 
som träffades hos Sussie Larsson, kennel Eel Garden´s en 

varm vårdag i maj. Mer än 30 settrar med deras familjer kom 
och det bidrog till en toppendag. Det var härligt att se så många 
nya människor med sina hundar. Det var kul att bidra till att de 
som har som sin största önskan att få äga en setter och/eller ägt 
en setter få bjuda dem på en härlig upplevelse. Att se ett 30-tal 
röda i naturlig miljö, d v s full fart i skog och mark “energi ute” 
samt kärlek och mys tillsammans med sina kära familjer på ett 
avkopplande sätt med en fikakorg.

Vi började dagen med en promenad och tillhörande tipsrunda 
som avrundades vid en ödegård där alla deltagare bjöds på kaf-
fe och nybakta bullar. De flesta av hundarna var lösa och njöt 
av skog, dikesbadning och att umgås med varandra. En fantas-
tik syn – alla hundar hane som tik, gammal som ung kunde 
leka och hålla sams! Hur många hundraser kan det? När det 
var dags att röra på sig igen så gick promenaden vidare över 
hobbyflygfältet, settrarnas favoritställe. Tänk att få springa lös 
över ett flygfält och njuta av vinden och solen, helt underbart. 
Det var magnifikt att gå sist av oss alla och se hur ens tomt vart 
invaderat (på ett positivt sätt) av hundar och människor.

Väl framme vid huset startades grillen upp och korv stod på 
de flesta lunchmeny. Efter lunchen var det dags för den tradi-
tionella handlerträningen som avslutades med en liten utställ-
ning. Domare för hanarna var Mattias Bornholm som valde 
Fairhaven Bonzo Go To Bitzburg som bästa hane, Sussie Lars-
son dömde tikarna där Hot Sensation´s Lady Luck blev bästa 
tik! BIR travade sedan tiken till sig, grattis alla ägare! Dom som 
inte deltog i utställningsaktiviteten fick handledning i “hur 
man trimmar sin setter på ett snabbt och effektivt sätt” av Lou-
ise Holm. 

Eftermiddagen gick mot sitt slut, priser för fina hundar och 
smarta ägare hade delats ut, och till sist var vi endast några få 
själar kvar som fikade och såg på när barnen hoppade studs-
matta, lika energifyllda som en setter. Fundering..kan det bero 
på att barnens föräldrar äger setter?

Tack till alla som gjorde denna dag till en super härlig setter-
träff samt varmt välkomna tillbaka i höst!
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Setterträffen i Lindholmen 5:e maj 

Vi säger bara 
WOW!!!

LO träffar! Från Skånes LO & Smålands LO


