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Ih, hvor havde vi glædet os til denne dag.. 

Der var tilmeldt 14 afkom, så der var 18 hunde inkl. 
vores egne - det var helt fantastisk. 

Søndag morgen, da Jens og jeg havde stillet ting ud på 
bordene, begyndte det selvfølgelig at regne, heldigvis 
var det kortvarigt, og vi endte med at have en skøn 
dag med passende bernervejr...

32 gæster og hunde ankom kl. 10.00, hvor efter vi fik 
morgenmad på terrassen.

Jeg havde da lidt ”feber”, for dagen før havde Herning 
Folkeblad meddelt, at de gerne ville komme, og TV 
MidtVest ville også komme forbi - det var da helt 
utroligt og virkelig mod forventning, da jeg skrev til 
dem.

Efter morgenmaden skulle der luftes hunde. Derefter
skulle der løbes stærkt om at vinde den flotte pokal 
som MilleBille og hendes mor Gitte Høy havde 
sponsoreret i dagens anledning. Tusind tak for det ;o) 
 
Hele 13 hunde løb om at få den flotte pokal med hjem. 
Alle måtte dog vente på at det spændende resultat
først ville blive offentliggjort under eftermiddagskaffen.

 

Billedet af mor Chella var også sat frem. 
Det var jo hendes skyld at hele dette fantastiske 
”eventyr” startede tilbage i 2007...

Her ses MilleBille med den flotte pokal. MilleBille er 
Tiklo’s ældste veteran og fylder 11 år den 5. oktober.



HURTIGLØBET ER I GANG 
Det gik bedre for nogle 
                      - end for andre... 

 
 

Geronimo kom dog hurtigt på 
benene igen og løb op til sin 
mor - men styrtet kostede 
selvfølgelig tid



Vores betroede medarbejder sendte hundene afsted....
Tak for indsatsen Finn Katberg.

Fotografen og journalisten fra Herning Folkeblad fulgte 
også ivrigt med i løbet.

HOV - hvad var det jeg løb fordi ? Må hellere lige 
vende om og snuppe pølsen på vejen.



Der var fart over feltet...
Ejerne gjorde også hvad de kunne for at få hundene 
til at løbe stærkt.
 
 



FROKOST
Pinickurve og hyggesnak



VOGNKØRSEL
- en berner elsker opgaver 

Mika præsenterede sammen med far Leif, 
hvordan en Berner trækker vogn. 
Herunder ses Mika foran den flotte vogn 
som bruges, når hun henter brænde i 
skoven derhjemme.

Tak til Leif og Mika for den flotte præsentation



EFTERMIDDAGSHYGGE
- og en masse bernersnak 

Liza er skrap til at sidde som en bjørn ;o)

Resten af dagen, frem til eftermiddagskaffen, var der plads til hyggesnak og fordybelse i berner-verden
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EFTERMIDDAGSKAFFE
- og præmieoverrækkelse 

Tusind tak

til Lone for de 

flotte kager



EFTERMIDDAGSKAFFE
- og præmieoverrækkelse 

Hvem vinder

den flotte
pokal ?

MilleBille og Gitte Høy har skænket pokalen. Desuden var der 
sponsorpræmier fra bedsteven.dk til alle de øvrige deltagere i 
hurtigløbet. 
Jens og jeg er så taknemmlige for de flotte præmier I har skænket 
- tusind tak

Spændingen blev udløst, og det viste sig at Super 
Carla var dagens hurtigste hund:

STORT TILLYKKE
til Super Carla og Sanne...
Sidst men ikke mindst vil Jens og jeg sige tak for 
en dejlig dag. Vi var så glade for det store fremmøde,
og vi håber i nød dagen lige så meget som os. 

Vi var også glade for at Mona & Finn ville deltage, 
det er fantastisk når hanhundeejer tager så meget del i 
afkom og børnebørn. 

Der skal også lyde en stor tak til Ole og Dianna som 
sørgede for opsætning af borde og stole. 

Lone og Louise var husalfer den dag - det var en kæmpe 
hjælp, så tusind tak til jer.

Tak for mange flotte billeder Mona Bundgaard

På gensyn fra os på Kennel Amazing Tiklo


