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TRÄNINGSHELG I DALARNA
Helgen 8-9 september hade vi i Dalarnas LO kurs/träff. Vi hade med 
Camilla N:s hjälp fått tag i en toppeninstruktör (förstår sig på settrar!). 
Själv har hon Engelsk springer spaniel. Harriet som hon heter tog sig an 
alla på ett mycket positivt sätt, många hade aldrig tränat med sin hund 
på detta sätt! 

Det hela började redan på fredagen då jag, Ewa, åkte till “vår gård” 
som var hemma hos Camilla och Poa H. De hade erbjudit sig att vi fick 
vara där och använda kök och trädgård. På lördagsmorgonen samlades 
vi 12 mattar/hussar och 16 hundar för en fika och en genomgång av 
deltagare och hundar. Harriet ville veta vad vi ville med denna helg och 
det var det nog inte många av oss som visste! 
Vi höll till på Storsunds fina gräsplan där vi tränade mycket kontakt 
och vardagslydnad på lördagen. Det enda avbrottet var för lunch. Har-
riet svarade på frågor och det blev en mycket trevlig lunch.
Efter lunchen visade Harriet stretching och massage på hund, det var 
Marias ”Hädda” som fick ligga på bordet och hon verkligen njöt av 
beröringen. 

På eftermiddagen fortsatte vi våran träning och det var ett trött men 
mycket nöjt gäng som avslutade lördagen. Några av oss bodde kvar 
hos Camilla och Poa. Poa var grillmästare och vi åt och drack gott och 
pratade hund förstås!

På söndagen var vi inte lika många deltagare men det blev en mycket 
givande dag då Harriet hade med sig fågelvingar, fåglar, dummisar och 
kaninskinn!  Vi tränade våra röda att greppa, hålla i, söka och ap-
portera. Alla klarade detta jättebra. Vi åt lunch och då var det många 
många frågor och jag tror att de flesta fick mycket bra svar som de har 
god hjälp av.  Några har nu fortsatt att åka till Harriet på träning ca var 
14 dag då tränas lydnadsklass I in så nu hoppas vi att ALLA ska komma 
att kunna tävla och få ett LP till sommaren.

Dalarnas LO är ett glatt gäng och jag hoppas att flera medlemmar i LO:t 
vill vara med på kurser och träffar. 

Hälsningar från Dalarnas LO/ Ewa O.


