Twigg’sTräff 2008
Årets första vårdag och i trädgården på Snöån serverades en härlig lunch av
Bertil & Ulla. ”Gänget” var betydligt större detta år och hundarna lite äldre
varför övningarna kunde bli mer avancerade.

Eva Råberg, Hillevi Caris-Svensson, Tonny Svensson, Janne Holmqvist och Ewa Cederlöf

Tonny ”HV-Vent” Svensson

Janne ”PWC” Holmqvist. I bakgrunden: Janne ”husnasare” Cederlöf

Bertil ”hotell Grand Electra” Köhler

Janne Holmqvist
&
Ulla ”hotell Grand Electra”
Köhler

Tunisienresa planeras och lite ”vapensnack”
I januari 2009 åkte hela
”killgänget” med oss,
Svenska Jaktresor, till
Tunisien och jagade
vildsvin.

www.svenskajaktresor.com

Hasse Råberg, Tunisienveteranen Janne Cederlöf och Erik

Så var det då dags för väsentligheterna – hundträning cum test! Inte heller
denna gång blev det något arbete i vatten då isen fortfarande låg.
Hundarna testades på ganska svåra markeringar som ställde höga krav på
deras medfödda egenskaper samt uthållighet. Därefter testades fritt sök med
respekt för andra hundar. Som vanligt inga som helst problem för en
Twigg’shund!

Twigg’s Daiquiri
e. S J CH Duvkullans Cello
u. Twigg’s Petit Verdot
Twigg’s Dynamit
e. Moormans Fieldmint
u. Twigg’s Top Notch

Äg: Hillevi & Tonny Svensson

Apportkastaren kom till heders tillsammans med, det jag kallar,
handgranaterna. Röda patroner och nämnda granater flyger minst 80 meter
och hundarna fick lite att ”bita” i. Att vi var vid en bergskulle med sexåriga
tallplantor samt en hel del snödrivor gjorde inte saken lättare. Som de
jakthundar de är så levererade alla hundar det de var satta på att utföra.

Twigg’s Top Of The List
e. Minnows Walter Scott
u. Twigg’s High Fi

Twigg’s Aztek
e. Seareeds Eros
u. Twigg’s Top Notch

Äg: Ulla & Bertil Köhler

Ewa Jansson-Holmqvist
Tonny Svensson
Twigg’s Daiquiri &
Twigg’s Dynamit
Eva Råberg

Som vanligt är det en strid på
kniven när Twigg’shundar
möts i ädel kamp.

Tonny Svensson

Ulla Köhler
&
Janne Holmqvist

Vem behöver apportkastare när man
har Janne till hjälp!

Jag har aldrig sett någon kasta som Janne
men så brottades han också med Frank
Andersson och grabbarna på 70- och 80-talet.

Twigg’s Aztek & Ulla Köhler
e. Seareeds Eros
u. Twigg’s Top Notch
Twigg’s Daiquiri o Twigg’s Dynamit
Tonny Svensson
Eva Råberg

Eva & Hasse Råberg

Hillevi “kontinet” Caris-Svensson

Ewa Jannson-Holmqvist

Till “vardags” hanterade Ewa en
handboll på den tiden det begav sig
men hon är en hejare på fendrar också!

Killar och deras leksaker!
Erik skrev en gång i en ”slutsalva”
”Mannen som har fler motordrivna
fordon än jag har kvalster i sängen”

Erik, Janne Cederlöf & Bertil Köhler

Så var det då dags för lite avkoppling efter allt ”allvar”. Bilderna talar för sig
själva och att det dessutom var ett dignande bord med allehanda läckerheter
gjorde eftermiddagen perfekt!

Killar i badtunnan

Janne C
Hasse R
Janne H

Ewa J-H
&
Eva R

Här har vi den obligatoriska festmiddagen och den avhölls hemma hos Ulla &
Bertil. Stämningen var hög och det var otroligt roligt. Vår uthållighet att festa
långt in på ”småtimmarna” hade dock avtagit och vickning behövdes inte!!

Ewa Cederlöf Ulla Köhler Hasse Råberg Janne Cederlöf Eva Råberg och Erik

Iphone igen?

Tonny Svensson Bertil Köhler Janne Holmqvist Ulla Köhler

Janne & Ewa Cederlöf

Bertil fodrar 25 kg pellets per dag till rådjuren. Som mest har han haft 42
rådjur samtidigt runt automaten.

Twigg’s Daiquiri

Twigg’s Dynamit

Twigg’s Aztek

Ulla K

Twigg’s Maya

Janne C

Twigg’s Inka

Erik

Hans & Eva Råbergs Twigg’s Olmek, ”Nike” får avsluta bildkavalkaden från
Twigg’sträffen 2009. Ännu en härlig helg tillsammans med underbara Vänner.

