
 
 

 

 

 

Vinstrikaste vattenhund 3:e placering 

 

Yalatkit´s X-clusive Moonlight 

Blåman 

 

 

 

 

 

 

Jag köpte en Newfoundlandshund för jag ville ha en stor hund och jag tyckte det lät intressant och kul med vattenarbetet 

– det är verkligen skitkul! 

Men Blåman har varit en hård nöt att knäcka och än är resan inte slut. 

 

Blåman är en utmaning, trots att han är lättlärd och arbetar noggrant väljer han vad och när han skall utföra momenten. 

Vår första och största utmaning var när han kom på att på tävling då får matte inte gå i vattnet, då gick han ut med 

vatten till magen och sen stod han där tills tävlingsledaren sa: Vi bryter. 

Då kom Blåman in och satte sig bredvid mig i startrutan och väntade på nästa moment.. 

Hemma på träning gjorde han allt klockrent och vid nästa tävling körde han samma race igen! 

 

Inför sista tävlingen 2015 gjorde jag en maratonträning, varannan dag åkte jag till sjön och gjorde nedgångar med hund 

ut i vattnet, öste på med köttbullar, simmade 3 simtag och gick upp till startruta. Detta upprepade jag 25 gånger varje 

gång. 

Sista tävlingen gick han ut i vattnet, dock med lite fundering om att han kanske skulle slippa. 

 

Blåman tröttnar fort, man får inte överträna honom och tjata ut momenten. 

När han gjort rätt 2-3 gånger får man bryta och göra något annat, så vintern 2015/2016 fick han vila helt från allt vad 

som hade med vattenarbete att göra. 

Ingen apportering, ingen träning alls faktiskt. Bara promenader, och bus i skog och mark. 

 

2016 gjorde vi vårt första VP i Lida och går ut som första ekipage – vi lämnade tävlingsplatsen med 200 poäng! 

Jag riktigt såg hur Blåman skrattade åt mig och sa: ”Det var väl på tiden att visa var skåpet skall stå”! 

 

Ny klass, nya moment och Blåman kör som vanligt en test period nu för att se vem av oss som har starkast psyke och 

övervinna den andre. 

 

Tyvärr har Blåman inga utställningspoäng för han är kryptorkid, så vi kan ju inte slåss om 1a placering på listan lika lätt 

som andra, men det gör inget! 

För oss räknas vatten resultaten som en individuell seger, och ser man på vattenpoängen på årets lista så är han nr 1! 

Nytt år med nya utmaningar, han kommer testa mig även i år men så länge vi har roligt så kör vi på. 

 

Annika  Fischerström 


