Till höstträffen på Södra avdelningen den 24 september i
Råå, kom det som vanligt många glada keesägare och lika
många pigga alerta vovvar.
Annie hade lagt ut en tipsrunda, som vi började med.
Skönt att sträcka på benen efter att ha suttit i bilen.
De goda korvarna grillades och försvann snabbt till alla
hungriga.
Åsa Söderberg kom som representant för Nordic hundfoder.
Hon presentera deras Färskfoder, som är framtaget av 100%
svenskt nötkött och vom. Fodret finns i 4 olika sorter:
Bas, Special+, Spannmålsfri samt Light. Det finns också
torkade bugare, som är bra att ta med om man är ute och
åker. Åsa har själv använt fodret i 10 år till sina
hundar.
Tillverkningen startade i Sövestad av Mats Björkskär som
fortfarande äger företaget, men har nu flyttat upp till
Kalmar, men försäljningen finns fortfarande kvar i
Sövestad
Åsa delade ut provförpackningar till alla. Två försigkomna vovvar tog också för sig och började mumsa i sig av
det goda.
Vi tackade Åsa med applåder och en blomma för en trevlig
information. Det var många som redan använde fodret.
Annie och Stefan tog som vanligt hand om de som ville roa
sig med Agility. Siv hade lagt ut en rolig bana med flera
stationer, där vovvarna fick göra olika moment. Gunsan
hade en tävling, där vovvarna skulle plocka pipdjur ,som
var utlagda i en ruta detta var också jätteroligt.
Snabbaste keesen korades och i år var det Siv Ljunggrens
”Fia” Keestorpets Fantastica som vann. Grattis! Detta
moment är lika roligt för både vovvarna och ägarna.
Vi avslutade med kaffe och goda kakor, då hade vi också
dragning i lotteriet och pris utdelning ifrån tipsrundan
och vovvarnas tävlingar.

Grattis till er!
Vi hade en riktigt trevlig eftermiddag tillsammans.
Tack alla som hjälpte till både före och under dagen och
alla ni som kom, för utan er blir det ingen träff.
Stort tack också för alla fina skänkta vinster till
lotteriet.
Fröhandeln i Helsingborg hade skänkt priser både till
lotteriet och hundarnas tävlingar.
Gunsan hade många pipdjur till sin tävling ,som Hemköp
hade skänkt. Polarbröd hade skänkt korvbröden. STORT TACK
till alla de som hade skänkt saker till oss.
Vi ses nästa höst igen om ni vill vågar och kan.
Sylle

