Sveriges vinstrikaste Newfoundlandshund Vp 2016 SEUCH Krambjörnen's Light My Fire
"CHESS"
Jag ska nu försöka göra en "kort historia lång"...
Chess är och har alltid varit en väldigt lättlärd och arbetsvillig hund, som alltid gör det jag ber
honom om, i den mån han förstår vad jag menar...
Säsongen 2014 började vi vår Vp karriär i startklass, precis som sig bör, och vi avslutade
säsongen i elitklass! En fantastisk säsong, med andra ord! Den gick väldigt smidigt och gav
mersmak!
Säsongen 2015 blev tyvärr ett ofrivilligt sabbatsår pga. att Chess fick en inflammation i
käkmusklerna. Eftersom han åt diverse mediciner, som enligt dopingreglementet inte hör hemma
vid tävlingar, så var vi tvungna att avstå från ALL tävling under största delen av denna säsong!
Jag valde då att avstå även från träning, främst för att jag absolut inte ville anstränga min hund!
Säsong 2016 kom och jag ville inte, jag orkade inte!
Men tack vare Alva: min dotter, träningskompis, coach och stöd så drog jag på mig våtdräkten
igen och åkte 60 (!) mil enkel resa, för att debutera i elitklass, utan varken vattenträning eller
tävling sedan sept-2014! Va sjutton, det var väl bara att ta det som träning och ha skoj! Vilket
visade sig stämma bra!
Första tävlingen blev ingen succe precis. Vi hade ju aldrig gjort alla momenten! Men skoj hade
vi och säkert de som stod på land också! 
Men skam den som ger sig! Tävlingen dagen efter blev vi Godkända och kvalificerade för SM!!!
Oj! Nu kändes det plötsligt som om det blev "allvar"!
Vi hann träna/tävla lite till innan det var dags. Vi ställde upp som enda
Newfoundlandshundsekipage.. och gjorde säsongens sämsta tävling....
Men jag är så otroligt stolt att vi kvalificerat oss för det, på så kort tid. Att få se och lära av de
andra ekipagen var otroligt lärorikt! Ni är proffsiga, allihop!
Denna Vp-säsong 2016 har trots allt varit den bästa och roligaste någonsin! Vi har fått många
nya underbara vänner! Tack till alla Er!
Nu vilar vi oss i form inför kommande säsong, att vila verkar ju vara ett "vinnande koncept" 
Simma lugnt!
/Maria Bergman
Tränare och ägare till ”Årets vinstrikaste Newfoundlandshund Vp 2016”: Krambjörnen's Light
My Fire alias "CHESS"

