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Chill Out’s Edna på Möbelprovet Finland 2014
Vi skulle starta vår hanne i Finland på Möbelprovet 2014, herrarna
kom på den geniala ide’n att vi tar med oss Edna också, Helena kan
starta henne. OK sa jag ,morsk för tillfället. Är ju inte någon större
jägare själv, tycker mest om att vara ute med valpar och unghundar för
skogsvana. Har dock levt med och nära jakten i många år. Har också
varit med på många jaktprov så alldeles borta inom jakten är jag väl
inte.......
Första provdagen gick ju galant, släpp, 120 min,nytt släpp,upptag, 100
min. Finsk elitetta fixad, 87,17 p.
Samling efter skogsturen. Måååånga finländare där, var ju 72 startande
hundar, en hundförare, två domare per hund. Inte förstod man vad det
språkades om! Tur att det fanns några svensktalande och några norskar! Första dagen var iaf i hamn!
Dag två fick vi åka en längre tur bort, ca 5 mil från samlingen. Fick
en fråga av den svensktalande domaren: Hur kan det komma sig att en
svensk kvinna åker till Finland och startar på jaktprov? Blev faktiskt
svarslös, men han kom på att vi var nog mer jämnställda i Sverige!
Första släpp dag två gick också på räls,120 min tappftritt. Andra gick
gick också bra till en början. Snön började droppa från träden, haren
lurade Edna men hon lyckades få ihop 80 minuter ! Väldigt nervöst
sista minuterna.......

Tillbaka till samlingen, förstod fortfarande ingenting av språket men
kunde tyda resultattavlorna någorlunda. Men Ednas resultat kom aldrig upp???? Fick så småningom en teaterviskning av en svensktalande
att Edna låg bland de främsta! Spänningen olidlig.....Till slut kom
resultaten fram. Tvåa på möbelprovet, 84,04 p dag två, sammanlagt
171,21 p. Tjoho hur det kan gå, men inte svårt att gå med en hund som
fixar allt själv samt otroligt lätt att kalla in! Edna fick dessutom pris för
bästa upptagare!
Sängstommen vi vann sålde vi på plats, lite bökig att ta hem!
Snart dags att åka tillbaka till Jurva, 2015 års möbelprov, spännande!
Med på den turen är också Ednas fästmän, papporna till hennes två
kullar valpar! Och vilka valpar sen! Två ur den första kullen (födda i
maj 2013) redan startklara för elit, de andra inte sämre!
Helena Byman

