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Säsongsjobbande Setter!
Text & bild: Martin Schild

I höstas fick min flickvän Ida och jag erbjudande att säsongs-
jobba i fjällen. Det kändes jättekul förstås, men vi var också 

lite spända på hur det skulle gå att ta med sig vår hund Sydney 
på detta äventyr. Att bo i ett kollektiv och ta med hunden på 
jobbet var något alldeles nytt för oss.

Att vi båda älskar djur och natur är något som är säkert, det 
kändes som att vi bara var tvungna att tacka ja till detta erb-
judande. Så i början av december startade vi vårt lilla även-
tyr och vi fann kärlek vid första ögonkast till den lilla fjällbyn 
Fjätervålen i norra Dalarna.

Vi märkte direkt att Sydney gillade miljön och all snö. På grup-
pboendet lyckades Sydney charma varenda kotte och alla vill 
klappa och krama om henne hela tiden. Sydney är en 2,5 årig 
tik från kennel Dubliner, vi har visat henne på några utställ-
ningar och vi tycker det är en kul hobby. Vi har fått mycket 
trevligt och bra bemötande från alla settermänniskor och det 
är också det som gjort att vi vill fortsätta att ställa ut. Trots att 
vi är av den yngre generationen så har vi blivit väl bemötta och 
det känns som vi tillhör gänget.

Nu har det gått lite över en månad sen vi flyttade upp hit och 
allt känns riktigt bra. Alla hjälper till med Sydney och hon 
sköter sig lika bra på jobbet som hemma. På eftermiddagarna 
hänger hon med mig i längdspåren. Något som hon älskar.

Sydney är en kärleksfull och energifylld hund som har blivit 
Fjätervålens lilla maskot. Hon följer med vart vi än går och det 
känns härligt att det funkar så bra att säsongsjobba och samti-
digt vara hundägare. Det jag älskar med min setter är att hon 
är så livlig och har mycket energi ute, men när vi går in ligger 
hon lugnt framför brasan. Det är en otrolig kärleksfull hund 
med en stor personlighet och charm. Vi är så tacksamma att 
få ha henne i våra liv. Hon ger oss glädje och kärlek varje dag.  


