Glenträff på Sundsby säteri 15/10 2017
En klar höstsöndag i mitten av oktober hade SAIGIT glenträff på
Sundsby säteri på Tjörn (på västkusten). Uppslutningen var god
– hela 6 glennar, 1 hjorthund, 1 varghund och 1 lapphund med förare
och familjer hade tagit sig dit för att ta en tur i glenvänners lag.
Några hade rest så långt som från Blekinge och Skåne för att visa
upp sin glen och få träffa andra ”förglennade” hundägare.
Med på träffen var glennarna Ella, Texas, Ruff, Eira, Smilla och
Glen med hundkompisar och förare/familjer. Det var glada miner
och svansvift laget runt denna dag, så när som på en lite kärvlagd
glenkille som tyckte att det var aaaalldeles för många hundar på
samma fläck som han – oavsett rasfränder eller ej. Efter ett tag gav
även denne något bistre herre med sig – han tröttnade helt enkelt
när de andra mest hade ofoget att vifta på svansen åt honom i flera
timmar!
Det promenerades genom höstvackra lövskogar på säteriets
månghundraåriga kulturmarker. Under vägen serverades det både
glenniga tipsfrågor och frågor med mer lokal anknytning. Alla
deltagare var väldigt duktiga och svarade ambitiöst - även på den mer
omöjliga sortens frågor som ”Hur många glennar behövs det för att
skruva i en glödlampa?” Den frågan kan även ni läsare fundera på… ;)
Längs vägen prövades även en hundaktivitetsbana av några av de små
och stora hundarna med förare i sällskapet. Det är den lokala hundföreningen Frigångarna som byggt denna fasta bana med ett slags
agilityhinder av naturmaterial i en skogsbacke vid säteriet. Vem som
helst med hund som besöker säteriet kan använda den.
Tillbaka nere vid säteriet köptes det sedan fika i det välbesökta caféet.
Här blev vi sittande en stund medan det pratades ännu mera hund.
Priser delades ut till alla deltagande lag i tipspromenaden som avslutning
på dagen. Det verkade som om alla hundar (till och med morrkillen) och
förare var nöjda och glada när man troppade av mot parkeringen efter en
dag i glada glennars lag!
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