ANTII(LER

Min Weekendmed "Finn"
Af HMe

Vores fanilie blev i jeud de lykkelise
ejero af en lille Bords-tflie. hvalp eRtr
Borddhous Baury Queo og Elis v.
Hengstbachtal. Vores lile hvalp bmr
nawet "KlMme' og sta|mq fia Iben
Lind OIllEd, kemel Always Fox R€ady.

hjemmo, oe her stodJeg ned store d€jlige
"Fim", sm virkelig
Eangte tn at bliv€
tdmmet. Jeg vd ved at bliv€ neryrs.
Indd vi fik $tos om, vdvi i gdg Lene
Hjelne mdwisle. "Finn" kim op pa bordet uden l/wl, og Lme btusie hu som
p@6klud. Hd vd er faf,iastisk hod
Min ncrositet vd for$ude! os jeg dbejdedemed hm, os md kme virk€lis
s hvor ldgtjes nnede"Finn'!d neset
ja nosle gug€ havde
sdbejdsvillis,
me det indhyk af, at ho selv vidste hvo.
lagtJeg vd nael og drejede sig tuldt ef-

Nir ns nu €r blevet ejerc af€t sidd et
l le pragteksdpld, em ds egd jo sltid
q, snsktr nu at larc og deltage i alt,
hvad der drejer sig om sado et lille v@se4 og efls at have studeret .ktiviretsli-

stm i EOR.DERrutrr^', r 9, ve det
m€get n&rli8€flde at melde sig til et
TRIMMIKURSUS for beg]md@i VeJle, l@dag4. 273. Dos srrtosjee ikke , at
vofts lille

"Kllllme"

t Mgte srlig

la^eh.Iftdeticia

Indd vi sd os on vr de. kaffepause.Lene havde katre og wiene6.od, med. og
herefter luftede vi hudene, os se va dot
tid til at fonsfio, og hdm vi fik $t os
om vd kmel slut Det havde verct en
god os l&ris dag. Jeg vd neg€t slad for
al have haft "Fim" neq da jes virkelis
folt€, atjeg havdehaft noset ud afdag€n.

m*

get til at blivo Finmet pi davsende tids
punkt. Defle onblte jeg til lb@ O|]r@4
os ni.*. somhu jo altid q, tilbod hu, ar
"Fim", $n trengte
.jegrane ldnehddes
Jeg sagdeja tak til tilbuddet, og lddag
morg@kl. 0q)0 nodte j% op hosIbor for
at hdte "Fim". Iben skdle til et msdepA
sj@llafl4 os ville fost kome senth.jd,
st vi atulle, rt jeg skdle beholde"Finn"
til n€srefomiddag. J6gvd megetspeddt

Nu vd jeg neget sp&rdt pi at kome
hjem til fmilien for at vie resultatet.
Spmddde vd detjo osse , hvordd vo@s 'KDtme" og "Fim" ville 6nde ud af
det med hinddo. Dd ve slet ing€n
gtud til at have frygtet dette. "Finn"
fsdt sig i ALT fia Kmes"
side, og
fmilien slr€s lise som j%, ar hm re et
pEgtfilldt eksdple af Ecen. Pisme !d
ude pn en hg aftstr ned hudenc. og
di det blev sngetid blev de putt€t, os vi
hrn€ ikke nerc til dom f@ n@stemorgen,
da dot isfl vd rid til luftetu.

-Jeg fik "Fim" ombordi biln Hd sad
fint i sit bu os hyssedcsig med sin kalveklov. Da vi kom til vejle, llj(k€do jes
h@ u4 os hu ftlgto p&nt medmig. Vi
tundt glmdtiksaten, hvor Lmet slalle
finde sted. Hq fik vi stillet .rimn6bdd
op, os dd vd i m€llemtidfl komet fleE
'lmistd'.
De ddrc Border Tniq vff
ku hvalpe, som vorcs lille 'KsIme ' dd
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