
Vilken dag.. 

Lördagen den 15:e Maj träffades 20 stycken Dvärgpinscher + 1 svart 
Schnauzer samt flertalet icke deltagande valpar för att tävla om 2010 
års snabbast Dvärgpinscher och Schnauzer i SSPK Derbyt på Åkers 
Kanal Greyhound Park i Åkersberga utanför Stockholm.

Solen sken och vädret var verkligen på topp när alla började att
anlända till banan runt 12:30 på lördagen. Själv tror jag att det vackra 
vädret bidrog till att alla anlände med ett brett leende på läpparna och 
självklart fanns det en del förväntningar på dagen...



Dagen började med att man fick anmäla sin hund/hundar, sen
lottades startordningen. 20 hundar skulle delta i DP klassen och 1
i Schnauzerklassen. Dom 2x90m och där klockade man tider som 
man sen plusade ihop för att få fram slutresultatet. 

Mellan loppen umgicks alla och njöt av det fina vädret och hejade
fram varandra.

Otroligt kul att se att det var så många glada tillrop under dagen. Att
se den uppslutningen som folket hade den dagen var verkligen kul att 
se, man hjälptes åt på många olika sätt. Vi är så många som bor på så 
många olika platser i landet och det var folk som åkte en bra bit för 
att komma och delta på denna dagen.



För oss känns sammanhållningen så otroligt viktig, vi är utspridda 
och dom flesta vet vem den andre är även om man inte umgås. Vi 
behöver värna om varandra för våran ras skull och detta var 
verkligen ett tillfälle när sammanhållningen var på topp. Att som 
hyfsat ny i DP svängen få träffa flera nya ansikten var skoj.

Alla hundarna jagade inte direkt men ju fler som sprang desto bättre 
teknik kom man på för sin egen hund och till slut tog sig dom flesta 
in i mål! Dom hundar som inte fixade detta denna dagen vet jag 
kommer att göra det med lite träning inför nästa år.. 

Jag vill passa på att tacka alla som kom, det var en frisk fläkt att få
träffa så många även om det var dåligt med tid för min del att umgås
med er men visst ger det en lite mera energi att fixa gemensamma



aktiviteter när alla är så positiva?!

Vi säger Grattis till alla vinnarna under dagen! Ta hand om er ute i
landet så hoppas jag att vi ses nästa år!

Hälsningar 
Eva, Mattias, Maria & Peter
Kennel Stoneface / www.chitra.cybersite.nu


