F

FREDAG BLODIG STORM

yra bilar rullade i karavan in genom
grindarna på Solvallas stallingång. Kerstin,
Ina, Anette och hennes Ulf var på plats
med tre bilar proppfyllda med framför allt priser
som Märta ordnat från sponsorerna. Anette och
Ulf hade med sig sitt stora partytält som skulle
användas för att skydda domarna från vädret.
De fyra entusiasterna var kvickt igång med
tältuppsättningen. Solen gassade ilsket redan på
morgonen med 30 grader i skuggan och vinden rev
och slet i håret.

V

ips slet stormbyarna tag i det stora
domartältet och for iväg med det. Anette,
Ulf och Kerstin klamrade sig ihärdigt fast
i det flygande tältet men Anette for in i Kerstin
som flög som en vante till marken och vinden
kastade tältet i dammen som låg intill. Ina kom
rusande över gräsmattan och Kerstin lyckades,
sprattlande på rygg, att få fram telefonen för
att mitt i allting fota de andra tre som var fullt
beredda att kasta sig ut i vattnet efter tältet.

M

ed viss möda fick de tältet upp ur vattnet
men vinden lugnade sig inte precis. Alla
höll nu ett krampaktigt tag i tältet med
extra hjälp från två av Solvallas medarbetare. Uffe
slet som ett djur för att få allt på plats medan de
andra höll i. En vass järnkant hoppade plötsligt
fram och slog honom i pannan så blodet forsade
ut. Inte hade han tid att stanna upp för det, nej,
tältet skulle upp! Anette fixade fram spännband
så att tältet kunde förankras ordentligt. Ina
fixade fram silvertejp för att laga tälttaket som
gått sönder under flygturen. Plåster och förband
trollades fram till Uffe som redan hade hunnit
få på sig festkläderna - väldigt snygga randiga,
prickiga och färgglada – nää, han hade inte alls
bytt om, det var blodet som hade forsat och skapat
ett slags batikmönster på både byxor och tröja.

D

et blev dags för lunch i skuggan och
Uffes skada kontrollerades hastigt och
lustigt att den inte behövde sys. Efter
lunchen åkte Ulf hem till hundarna som väntade
därhemma. Istället dök Inger upp och då fortsatte
de med att sätta upp 80 meter kravallstaket runt
planen. Denna plan mättes för övrigt noggrant
med måttband av alla inblandade i flera omgångar.
Anita, Johanna, My och Märta kom lagom till att
kratta bort gåsbajset som täckte marken. Området
hade invaderats av kanadagäss dagen innan. Vips
var fredagen över.

M

LÖRDAG HETTA

ed viss spänning svängde My och
Kerstin in på travbanan tidigt på
lördagen. Vilken lättnad! Domartältet
stod stadigt och hade inte blåst bort under
natten. Skönt, konstaterade de och andades ut
litegrann. Men vad var det för märklig stor vit
hög intill banan? Vad var det? Oj! Tälten som
stått över prisborden och sekretariatet hade gått
åt pipsvängen i blåsten och låg som plockepinn
utspritt på marken. Upp med Kerstins rosa tält
istället!

V

ärmen denna lördag var tryckande och
solen gassade alltjämt. Ändå flöt allt på
snabbt och bra och saxade klasser gav
inga pauser mellan ekipagen. Klubbens suveräna
inropare Anette hade ett tydligt och bra färgsystem
med alla startnummer och hade dessutom hela
tiden stenkoll på vem som stod på tur. Musiken
sköttes strålande av en inhyrd diskjockey med
namnet Oskar. Alexandra, Anita, Kerstin, Inger,
Johanna, My och Anna dömde och Anna gjorde sin
debut som domare.

E

fter en mysig stund tillsammans på
kvällen hemma hos Kerstin hägrade bara
sängarna för alla i styrelsen och de flesta
var även nattgäster där. Men saknades inte en? Jo,
Anna hade blivit jättesjuk under dagen och blev
liggandes resten av helgen.

SÖNDAG ÖVERSVÄMNING

V

äderprinsen hade spått regn på söndagen
så det kom inte som någon överraskning.
Vad som inte var helt väntat var att det skulle
SIMMA ÄNDER på tävlingsplanen på morgonen.
Jodå, det gjorde det visst. Det stod vatten i
domartältet, alla funktionärstält och på i princip
hela tävlingsplanen! Dammen hade svämmat över
och Allt måste flyttas! Det var bara att slänga av
sig skorna, kavla upp byxorna och sätta igång. Ute
på planen räckte vattnet ända upp på vaden. My,
Anette, Kerstin och Oskar fick snabbt hjälp efter
att ha ringt Solvallas Ansvariga Anna. Solvallas
Egen Ali for ut som ett skott med sin golfbil och
kom återigen till undsättning. Kravallstaket, tält,
musikutrustning, bord och allt annat flyttades. De
tävlande och medresenärer som kom tidigt var inte
sena att även de kasta av sig skorna och rycka in
med en hjälpande hand.

T

ävlingsekipagen fick tävla på en torr plan och
tänk, det till och med startade i tid.

R

egnet trillade fint hela söndagen.
Funktionärer och domare frös men allt flöt
på bra och dedikerade tävlande utförde
strålande tävlingsprogram. Hundra starter per dag.
En helt vanlig tävlingshelg på Solvalla.
Arrangera tävling - aldrig tråkigt med Svenska
hundfreestyleklubben.

Styrelsen i SHFK samt Anette Wallin och Ulf
Lundbergh, Karin Schylberg, Kristian Åmark, Cissi
Mårtensson och fantastiskt hjälpsamma deltagare.
Vid tangenterna Ina Kolmodin

