Året 2009 er nu ved at gå på held, og som vanligt samler jeg op
på de mange oplevelser året har givet.
På den hjemlige front lagde jeg hårdt ud og skiftede Job pr. 1 marts hvor jeg
startede som udviklingschef kun 3 måneder før jeg skulle afslutte min MBA.
– Phyy det var meget på en gang, men heldigvis har jeg været vant til at
fokusere og være effektiv, så det lykkedes mig at få lavet en god
masterafhandling, og få den forsvaret til et flot 12 tal, så de sidste års hårde
slid kunne blive sluttet af på bedste vis.
Jeg fik prioriteret mit studie 98%, så det første ½ år af 2009 var hver weekend booket med at
skrive og læse, på nær lige nogle dage, hvor vi var på CRUFT’s og i påsken hvor vi var på tur i
Tjekkiet, for at hente en hvalp og nyde naturen. Men så da det hele var ovre nød jeg for første
gang så længe jeg kan huske at tage 3 ugers sommerferie. Den brugte vi bl.a. i
det vestjyske i Husby klitplantage, hvor jeg nød de tidlige morgentimer sammen
med hundene fra solen stod op til ungerne vågnede, samt i fællesskab at
morgenhygge uden vækkeur og morgentravlhed.
Efteråret har gået med at få klaret nogle af de mange ting vi havde på
opgavelisten samlet op fra de sidste år, så der har vi haft fokus på det hjemlige.
Det har været en spændende opgave at skulle blive bonusfar, samtidigt med at være fokuseret på studie og
Job – men jeg tog det valg at prioritere det hjemmelige i 2009, hvilket jeg er glad for, da vi nu har fået bygget
en god tillid op, som nu ligger som en god base for de perioder, hvor jobbet kommer til at tage mere end
normalt af min tid.
Trine fik solgt sin gård, så vi kan nu komme videre og har her ved årsskiftet fokus på plads til ungerne
(nye værelser/evt. flytte) og på at få udnyttet de få vågne timer så positivt som muligt.
Fuglene
Tja året startede rigtig godt, jeg fik flyttet nogle af fuglene fra fællesvolieren over i nye volierer, og de
kvitterede med at lave unger kort efter, hvilket i det hele taget har været med til at gøre 2009 et super år med
fuglene.
Der blev taget nogle valg, som i alt udvidede bestanden så vi nu har den ønskede bestand, med både mange
af dem jeg har arbejdet på at bevare og lidt nye par, som forhåbentligt er med til at gøre de næste år med
fuglene rigtig spændende.

Jeg har følt en fornyet interesse og energi som har givet mig rigtig stor glæde ved fuglene.
2009 var også et år hvor jeg fik holdt en masse foredrag både i Danmark, men jeg var også et
smut i Sverige og i Tyskland for at dele mine erfaringer, og etiske provokationer med andre
fugle folk.
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Vi havde også en af de stærkere oplevelser, idet jeg igen oplevede at selvom man ind imellem føler at der er
langt mellem personer, der hjælper uden at få noget igen, så var det gennem vores venner HC og Linda at jeg
fik en reminder om at der er nogen derude, med samme tilgang til livet som en selv – det har været utroligt
livsbekræftende at opleve og givet mig troen på det gode i andre.
Hundene
Udstillingsmæssigt har det været et af de roligste år længe. Vi valgte at lave 2 kuld
hvalpe, som selvfølgelig besluttede sig at komme til verden præcis på 2
udstillingsweekender og at forlade os på udstillings weekender også, så vi har
fra sidelinjen nydt de mange aktive hvalpekøbere, som bare har gjort det så
flot – flere nye champions, og tittelvindere – godt gået til jer alle – i får æren
af de flotte resultater vi er endt op med her ved årsafslutningen.
En af de mere skuffende oplevelser var da jeg oplevede en dommer, der af princip ville nedvurdere
hunde pga. trimning – naturhunde frem for anatomi. Efter 25 år i beaglesporten var det utroligt skuffende
at opleve en ellers kompetent dommer vælge kort hår fra som argument, frem for anatomi – tænk jeg troede
at fokus var en anatomisk korrekt flot præsenteret hund på en udstilling. Nå men heldigvis har de fleste
kompetente dommere samme positive tilgang til at også beagler bør præsenteres i en velsoigneret stand og jeg
vil naturligvis fortsat præsentere mine hunde i så velsoigneret tilstand som muligt fremover.
Opdrættet har også været rigtig spændende i 2009, vi har fået lavet nogle spændende kombinationer, hvor vi
af den sidste vi har lavet i år har planer om at beholde en spændende hanhvalp af helt nye linjer.
Men det har nu heller ikke været så let – at opdrætte betyder at måtte sortere fra – men med en ny kæreste,
der som børnene har følelserne som primært drivmiddel i forhold til hundene, må jeg jo erkende at udskift af
hunde ikke er faldet i god jord. Så derfor er 2009 på flere punkter blevet helt speciel – idet vi både har fået den
sidste smukke tæve Ester så vi nu har 4 helt vidunderlige tæver som vi sammen med vores pragtfulde 2
voksne hanhunde har besluttet at beholde.
Og nu kommer der kun en til to unge hanner ind hvis de skal blive og så er den neddrosling
jeg længe har forsøgt at gøre, nu er blevet en realitet, blot på den lidt
specielle måde hvor vi med 4 tæver vil komme til at få hvalpe de næste flere
år, men hvor jeg så ved at vi ikke vil beholde hvalpe fra dem boende hos os.
– så stadig hvalpe, men til
glæde for andre.

Ja det blev igen en lang omgang – men alligevel rart at tænke tilbage og samle op……..
Og det jeg egentligt ville sige var at jeg ønsker alle en god jule tid og håber at I vil bruge 2010 på at berige
jeres liv og ikke bare på at gøre det i plejer – ”kunne det gøre anderledes” er herfra mit spørgsmål der rækker
ind i det nye år 2010.

Glædelig jul og Godt Nytår.

2

