Vi var en gjeng fra Norge som hadde bestemt seg for å dra til Polen med
våre hunder med ”Greipsland Reiser”. I siste liten måtte dog noen av
hundene bli hjemme hos venner grunnet løpetider. Hunder med løpetid
hadde ikke adgang og det var litt trist for da røyk bland annet pareklassen
for Unni, men regler er regler. Det skulle utvikle seg til en artig tur med
mye latter, god mat og uventede vendinger.

Med oss på turen var Akitaene
Sansai og Daruma..

Så var vi da på vei mot eventyret..

Etter en del kjøring på
usannsynlige veier mellom
Tyskland og grenseovergangen til
Polen, samt noen ikke planlagte
sightseeing turer (noen kaller det
visst omveier)..

..samt ”ødelegelsesmaskinen” Hana og
”wanna-be” Akitaen, Corgien Rocky.

.. med overnattinger på trailerparkeringer underveis.

.. var vi fremme ved Lake Malta Camping som skulle visa seg å
være en naturskjønn perle, like utenfor sentrum.

Det ble kaffébesøk, ..

Vi måtte selvfølgelig se litt av
gamle Poznan (fra 1500 tallet) og
kom over en ønskebrønn.
Her ble det kastet mynter med et
sterkt ønske om fremganger neste
dag på utstillingen (hørte noen
som etter utstillingen sa at det
skulle dykkes og hentes opp
penger).

.. samt prøvesitting av byens bukker.

Vi fant en restaurant i Poznan som hette ”Ali Baba” (de hadde garantert byens sterkeste
kaffe!). Utpå kvelden, etter masse god mat og drikke kom fantasien i gang og vi lurer enda på
om vi ble overvåket av han ”KGB agenten” som lusket rundt oss og fulgte hver bevegelse vi
gjorde…..? Hmmmmm!
Plutselig gikk det opp for oss at vi skulle stille hunder i morgen! Vel tilbake på campingen
ble hundene badet og fønet etter beste evne. .
Torsdagen den 9/11. Nå var endelig dagen kommet. Vi hadde vært forutseende og fått en
drosjesjåfør til å stake ut veien for oss dagen før, det sammen med vår utmerkede GPS
”Unni-1” (som utkonkurrerte bussens to andre GPSer kalt ”Anna-1” og ”Anna-2”) kjørte vi
gjennom byen som innfødte og fant både parkering og utstillingshallene. Det viste seg å være
et gigantisk hallanlegg med bortimot noen ”kilometer” mellom de 15 hallene. Akita og Corgi
skulle selvfølgelig være i haller plasserte i motsatt ende av hele komplekset. Det ville det bli
stilt ca 5000 hunder den dagen (21000 hunder fordelt på 354 raser totalt) og det var 122
Akitaer samt 79 WCP. Akita hannene skulle dømmes av Mr Awashima (JP) og tispene av
Tibor Havelka (SL). Slik gikk det...
Beste Hannvalp
samt
Beste valp
MUSASHI GO
MYIAGI
KOZAKI
KENSHA
Eier:
Weidhauer,
Tyskland
Beste tispevalp KOICHIKARA SHUN’YOU KENSHA
Eier: Filipek, Polen

Beste Junior hann og JW-06
KENRYOKU SHIZUKA NO
YUKIMIGATA
Eier:Dankaart og Groenewald, Nl

Beste unghundshann GOUSHI
GO YAHATA KENSHA
Eier: Exposito, Spania

Beste Junior tispe og JW-06 samt Beste junior
HARUKA GO KIYOKAWASOU
Eier: Exposito, Spania

Beste unghundstispe
DAIICHI-NI GO KIYAMA
Eier: Rickhoff, Tyskland

Beste åpen
klasse
hannhund
BANDOU
TAROU GO
SAGINUMA
KENSHA
Eier: Ferrari,
Italia
Beste åpen klasse tispe
DAICHI OMONO GAWA
Eier: Plaza, Polen

Beste
Ch.hann,
WW-06
samt BIR,
SHINJIRUGO DEL’
ANTICO
ORIENTE
Eier: Pace,
Italia

Beste Champ.tispe, WW-06 samt BIM, ANATA
YAMA-MOTO
Eier: Filipek, Polen

Beste veterantispe samt BIM
veteran
KAMMURI HANA NO SHIROI
TAIRA
Eiere: Holmberg og Nyberg, Norge

Beste veteranhane
samt BIR veteran
TOSHIKO’S LA-AK IKKE FIDO
MEN SANSAI

Eiere: Greipsland, Norge

Daruma fikk excellent i åpen
klasse han også..

.. mens Rocky nok aller mest savnet resten av flokken sin i ringen
og syntes at disse lavbenede rare hundene ikke var riktige Akitaer
som han selv var!

Utpå dagen ble det dags for gruppefinalene og det ble lang venting for Unni og veteranen
Sansai i oppsamlingsringen sammen med valper, juniorer (ca 130 i samme ring..). Etter en
time måtte vann raskt letes opp til både eier og hund som holdt på å gå i bakken. Det ble dog
ingen plassering denne gangen. Neste dag var det dags å begynne på reisen hjem igjen, slitne
men allikevel fornøyde med resultatene, og noe vi måtte huske på var å kjøpe de utrolig gode
berlinerbollene i Berlin på hjemreisen!

Takk for oss!
Britt Nyberg, Dag Rune Egge, Odd Einar og Unni Greipsland
(foto: Odd Einar, Britt samt et par andre fotoentusiaster).

