
Min dag på Lindholmen ....

Jag blev inbjuden att delta på Setterträffen i Vallentuna, hade 
hört talas om den men tidigare men aldrig varit där. Jag visste 

inte så mycket innan vad som skulle hända under denna dag mer 
än att det skulle trimmas hundar, pratas hund, en tipspromenad 
och så en liten utställning, mest som träning för både hundar och 
deras förare. Inte att förglömma ... det skulle naturligtvis fikas 
och grillas korv också !

Oj, så trevligt det var, många hundar med sina familjer dök upp, 
alla var så glada och avslappnade, även hundarna. Här sprang 
det omkring ett helt knippe i olika åldrar, allt från lilla valpen till 
den gamla veteranen. Räkna dem var ingen idé, hoppas att alla 
fick med sig rätt hundar hem.

Några drog i väg på en tipspromenad i skogen och kom senare ut 
över flygfältets landningsbana, andra stannade kvar för att prata 
hund och bara vara sociala och fika.

När alla var tillbaka så visades det lite trimning, hur man enklast 
gör för att hålla sin hund i ett vardagsskick, inget petande som 
man kan göra inför en utställning. Det är ju trots allt så de flesta 
har det, en familjemedlem som man bara klipper för bekväm-
lighetens skull. 

Nästa punkt på dagordningen var handlerträning och här så 
drog gänget iväg ner på en större gräsplan och blev instruer-
ade av Mattias & Linda. När de var färdigdrillade så skulle deras 
nyvunna färdigheter praktiseras på den lilla utställningen ...

Jag hade äran att få agera domare här, så trevligt med denna 
blandning.  Det var handlers som jag vet gjort detta massor med 
gånger, en del hade aldrig provat, hundar som agerat i ringen 
flertalet gånger, hundar som undrade vad som stod på, en hund 
deltog utan handler men ångrade sig visst sen, en del i fina kop-
pel, en del i sina vardagliga koppel och ALLA verkade bara ha 
kul! 

Jag kan varmt rekommendera er att besöka denna hunddag, det 
är så här man vill att det ska vara, inga konstigheter, bara trevligt 
med den gemensamma nämnaren- Vår Irländska Röda Setter !
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