TWIGG’S-MÄSTERSKAP 1983
För första gången anordnade vi ett Twigg’s Mästerskap!
En mycket seriös, prestigefylld och ärorik tillställning!
Jag är nästan säker på att allas mål, för året, var att vinna just här!

Valpköpare slöt upp från alla håll och Skåningar tilläts delta på dispens!
Vi hade, och har, förmånen att ha Ulla & Bertil Köhler som våra Vänner och
valpköpare. På den här tiden ägde de hotell Stallet i Åtvidaberg och en gång per år
kom Stallet att invaderas av svarta och gula ”Twiggare” med medföljande
tvåbeningar!

Mästarnas Mästare!

Ekl-Mästare
Peter Ahlström & Arrak
Twigg’s Tweedledum

Ökl-Mästare
Stig Andersson & Bamse
Twigg’s O´Connell

Ukl-Mästare
Tarja Kotteli & Maybee
SF & N J CH Twigg’s As You Like It

Tre fantastiska jakthundar som varit till stor nytta och glädje på alla sorters eftersök.

De första par åren inleddes Mästerskapet på ett lättsamt och lekfullt sätt. Detta för att alla
Vänner från när och fjärran skulle lära känna varandra. Vår bil fylldes därför med allehanda,
hemgjorda, agility-hinder, tippspromenadslappar, luftgevär och ballonger (ej uppblåsta),
slangbällor, fändrar (numera kallade ”dummies”), startkort, tidtagarur, laguppställningar,
kataloger, badkläder, barn, hundar och så naturligtvis, det viktigaste, festkläderna!
Tarja & Maybee

Frederik

Lennart & Ida

Birgitta Pettersson & Funny

Bruno & Kane

Bruno & Kane

S J CH Twigg’s Little Owl

Agilitybanan vållade en del problem eftersom ingen någonsin sett denna nya tävlingsform.
Skrattsalvorna ekade och alla gjorde mer eller mindre bort sig.
När apportstafetten avhölls hejades det så ”black armys” hejarklack blivit gröna av avund och
efter några timmars glad samvaro, kändes det som om alla känt varandra…. alltid!
Före den stora middagen var simhallen bokad för vår räkning och bassängen fylldes till
brädden av vattenpolospelande Twiggs-ägare.

”Le grand chef”
Bertil Köhler
med den legendariska
”hotellhunden” Benson
Twigg’s Thingumabob

Benson lärde sig ”bada” i hotellets springbrunn vilket härmed
avrådes från, å det bestämdaste, att ta efter!! Även under
”arbete” underhöll sig Benson med allehanda plaskanden,
dykningar och hugganden efter skvättande vatten. Benson hade
roligt och som den jovialiske man Bertil är så skrattade han med!

Pressen tilläts inte närvara under galamiddagen!
Bevismaterial finnes alltså inte från 1983!

Söndag, och allvaret har börjat!
Reglerna hade Erik och jag ”tillverkat” och vi tillämpade stationssystem, sju stycken, och
poängsättning, koefficient för svåra apporter. Tre-fyra hundar bedömdes samtidigt och tilläts
inte störa varandra på något sätt. Man skulle kunna tro att dagens ”regelfixare” tjuvkikat på
våra Mästerskap!
ÖPPENKLASS-MÄSTARNA

1:a Stig Andersson & Bamse
2:a Lennart Kindblom & Ida 3:a Torkel Ekman & Billie
Twigg’s O´Connell
S J CH Twigg’s Pop Goes The Weasel Twigg’s Unbelievable

Dessvärre har jag inte fått tillbaka pärmarna från elitklassen och veteranklassen så där har
jag inga bilder. Dessutom är 1983 års bild från unghundklassen borta. Det är sådant som
händer efter nästan 30 år! Jag får vända på det och säga ”så fantastiskt roligt att jag har så
många fina bilder kvar”!
Just nu mins jag inte mer – kanske kan just Du bidra med ett roligt minne?

