Från Marie Winbergs blogg:
Och i söndags var det dags för C‐kullens valpträff; och det var så kul att träffa alla valparna med sina
! Vilka härliga valpköpare ni har; Conny och Ingrid!
hussar och mattar

Roland med Bessy hade fixat lite förbudövningar med korv och ett tunt snitselsnöre….Cånny fixade
det faktiskt men sedan förstörde han allt för stackars favvosyrran Cleo med att han slet sig då
istället och hon tappade koncentrationen när han ville busa !

Ropa inte hej förrän man är över bäcken, Conny....inte hade Penny glömt korven inte...
När man slappnar av och tror man har rott det i land….då tar de chansen! Och just detta verkar vara
ett karaktärsdrag ….eller hur Ingrid och Conny???!!! Och vi fick starka bevis på matlusten är
starkt nedärvd från en viss mor….

Viggo tränar Clara...
–
Sedan hade vi lite agility träning och upptäcktes det att vår flock har en egen lille Ceasar Milan
alias Viggo – han tränade Clara i tunnlar, A‐hinder och fick även Clara att bemästra sin rädsla för
balansen (eller rättare sagt matte Evas rädsla). Viggo började locka upp henne på balansen, sedan
tog Anders över och ledde Clara över och sedan stod Viggo och lockade på slutet….
Det är
fantastisk att se hur han på sitt enkla och barnsliga sätt får hundarna att lyssna och leker på deras
nivå, utan några som helst krav på sig själv eller hunden. T ex Heidi som är några år äldre lägger
omedvetet mer krav på sig själv, för hon ”vill inte göra bort sig”, och därmed blir relationen till
hunden mer krystad och kravfylld, helt omedvetet, men våra fyrbenta vänner genomskådar det. Men
Viggo, kan säga ”ligg” fem gånger i rad i samma tonfall och har ingen förväntan att hunden ska utföra
det och därmed ingen besvikelse när hunden inte gör det, men blir ärligt överlycklig när hunden väl
gör det. Vi diskuterade det en hel del och vi har nog lite att lära där….
Vi tränade en del ringträning också och vi fick lite enkla men väldigt effektiva tips som gjorde stor
skillnad . Tack Ingrid och Conny!!! Så nu funderar jag skarpt på om jag ska hänga på resten av kullen
till Lund BKs utställning i sept….

Cnut och Gunilla följer Ingrids instruktioner...
Annars var valparna kopior av sin far Ådi (det du; Helena, tänk en massa Ådis överallt!

)

Trevliga, lyhörda och stabila men mycket go’ och bus i! Alla valpar hade Ådi ansiktsuttryck och
pälsfärg men mer Pennys kompakthet, utom Cånny som utmärkte sig som den högsta och tanigaste,
men hans kroppskonstitution, som är mer som Ådis, kommer att göra att han kommer bli snabb i
skogen, menar Conny. Och visst var han snabb när de busade runt ….. Så snabb så Bessy sa ifrån på
skarpen och sedan undvek Cånny henne, nåja några minuter i a f….

Let's dance på Kelpievis??
Främre paret; Clara och Cånny kör en bugg med kastinslag och bakre paret; Bessy och Cnut kör en
lugnare Slowfox...;)
Det var härligt att se hur de busade runt och Cånny busade mest med syrrorna Cleo och Clara, och
Cnut och Bessy höll ihop, och mitt i allt hittade man Viggo allt som oftast
!!

Mååånga bilder hittar du här från träffen; www.pixbox.se/alb1111268

Och Viggo tyckte att det var så kul så nu har han bjudit in alla valparna med hussar och mattar till
….för "vi har ju stort förtält så det är ju inga
Eriksöre Camping plats 1089 nästa sommar
problem"….
Även Liza/Bumble‐Bee och Gunnel var där och det var kul att träffa dem igen. Gunnel har nu sagt upp
sig från sitt lärarjobb och lever nu livet som hon önskar. Gillar sådan människor som vågar ta steget
ut i ovisshet och litar på sig själv och ser vart livet för dem

!! Heja Gunnel!

TACK Conny och Ingrid för ni tar er tid och fixa dessa härliga träffar och tar er tid och lyssna på
funderingar och hjälper till när man känner sig osäker! Samt att det är så skönt och komma hem med
en trött valp för en gång skull….

