
LP1 Honeygardens Kalaspinglan
Vinsten ”Årets Lydnadsirländare” är en seger på 
mer än ett sätt. Jag är mäkta stolt och glad över att 
jag och Siri lyckades fixa ett LP1 på enbart fyra täv-
lingar under sommaren 2010. Men jag är också ogen-
erat nöjd över att vi genom detta har lyckas över-
bevisa de som tvivlade på att även en irländsk setter 
kan prestera riktigt bra på lydnadsplanen.

Nu vore det egentligen på sin plats att redovisa de 
poäng och placeringar som vi fått under de här fyra 
tävlingarna men i grund och botten är det där med 
poängen ointressant. Det är som är intressant för 
mig är känslan. Om jag lyckas skapa känslan av ett 
gott samarbete och en glad och entusiastisk hund när 
jag tävlar är jag mer än nöjd oavsett vilka poäng vi 
får. Dessutom är jag rätt säker på att om man har 
en sådan relation mellan förare och hund så kommer 
framgången poängmässigt förr eller senare. Därför 
är jag naturligt-
vis extra stolt över 
poängserien 10, 9, 
9 som vi fått som 
betyg på ”helhetsin-
trycket” på de tre 
senaste tävlingar-
na. Som god tvåa 

bland favoritpoäng kommer dock 10:an i linförighet 
som vi fick för en rätt hård domare under vår tredje 
tävling, det måste jag erkänna.

Avslutningsvis vill jag framföra några tack. Tack 
till Karin Dyrbäck som har begåvat mig med en lyd-
nadssetter.  Tack till den duktiga lydnadsinstruktören 
Karin Haglund som verkar i Göteborg och som delat 
med sig av sina värdefulla träningsmetoder och sin 
påhittighet. Och sist men absolut inte minst, ett stort 
tack till min knäppa, galna och alldeles underbara set-
terflicka Siri som är min bästa tränings- och tävlings-
kamrat och som gör varje träningstimma till ett rent 
nöje. 

Nu ska vi ut och jaga LP2, vi ses väl därute?
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