
Setterträff 
6 oktober i 
Lindholmen  

Sussie Larsson och Louise Holm har un-
der ett par år arrangerat denna setter 
dag i Vallentuna hemma hos Sussie. En 
oktober som bara var helt underbar med 
solen som gav sin värme och alla dessa 
underbara färger som finns i naturen 
en oktoberdag. En dag som präglades 
av glädje och samhörighet. 44 stycken 
settrar med familjer kom till detta vack-
ra ställe med massor av yta att vara på. 
Dagen började med en tipspromenad för 
att hundarna skulle bli lite trötta efter 
en lång skön promenad i skogen. Tom-
my och jag kom lite senare och möttes av 
gamla? Ceasar som kom i full fart emot 
oss tillsammans med Sussies pappa Ove 
som försökte få ordning på alla bilar. 
Lite undrande....var är alla.......hade det 
inte kommit så många....... sedan kom 
alla vovvar tillbaka från skogen med 
mattar och hussar. Och jag lovar, det var 
en underbar syn att se dem fara runt i 
vild glädje, alla tillsammans ung som 
gammal nu menar jag hundarna! De 
hade så roligt och hade fortfarande kvar 
mycket spring i sina ben.

Det skulle även bli en liten utställn-
ing där Tommy Eisgård skulle få döma, 
innan den började så fick vi lite han-
dlerträning av Linda Holgersson som 
hade lite tips att ge oss alla. Alla hade 
fått nummerlapp till utställningen, alla 
var med........vadå trimmad, badad och 
utställningskoppel!!!! Det var inte det 
väsentliga, utan bara att prova på den-

na värld i utställningsringen. Sussie var 
Tommys ringsekreterare och alla hun-
dar fick sin kritik och den lilla extra 
chansen i ringen. Det bjöds på kaffe och 
hembakta bullar och alla njöt av dagen 
som bara hade börjat.

Falcon med matte Karin passade på att 
ha lite kul träning i väntan på att få gå in 
i ringen. Husse passade på att busa och 
gosa med sin lilla vän.

Det var verkligen en underbar höstdag 
och många njöt med sina vänner i den 
rara solen.

Sussie berättade för mig att här fanns 
verkligen chansen att se hundar som 
inte syns på utställningarna, och kanske 
man hittar en ny stjärna som man al-
drig har sett förut. På plats var Mattias 
Bornholm med sin världsvinnare ”Mel-
vin” Pendoric Foggy Perfection och sin 
lilla fröken ”Jazza” Garden Star’s Irish 
Union. Lilla fröken ”Julia” Black Others 
Pretty Women var en helt ny bekantskap 
för mig och hon blev den som knep mitt 
extra pris för vackraste uttryck. Jag blev 
helt förälskad i denna genuina, ädla 
dam. (Foto se nästa sida)



 

Jag fick även utse dagen charmtroll som 
även blev Tommys BIR valp. ”Alvin” 
Riverdene Energizer  en kille som fanns 
överallt, hela dagen höll han igång och 
var glad och lycklig över att träffa ALLA 
sina nya vänner.

Extra pris gav jag till ”Ceasar” 10 årig 
herre som var 
bara helt otroligt 
charmig.

Dagen började lida mot sitt slut, hun-
darna vilade sig ibland och grillen togs 
fram. 2 och 4 benta njöt tillsammans 
av grillade korvar. Ceasars matte fick 
”kanske” en bit av korven hon också!. 
Prisutdelningen började med tipsprom-
enaden och sedan skulle Tommy kora 
sina vinnare. Mycket priser fanns det till 
alla vinnare vilket alltid är trevligt.

Denna lördag i Vallentuna var bland det 
roligaste och trevligaste Tommy och jag 
har varit med om på väldigt länge. Alla 
var lika mycket värda, alla var positiva 
och vänliga. Inga krav, inga baktankar 
eller negativa känslor, bara så trevligt. 
Trots att det är en helt vanlig träff så 
vet jag att det ligger mycket arbete och 
planering bakom denna dag, och dagen 
blev så lyckad.  Nästa år kommer vi att 
finnas där, detta är en dag vi inte vill 
missa. Du som missade i år, missa inte 
nästa år det är så roligt med denna sam-
hörighet.

Tusen TACK till Sussie, far och mor Lars-
son och Louise för en super dag.

Anne Nihlen Eisgård


