
Här tänkte jag lägga in små länkar till olika händelser 
 

Vattenläcka - uppgrävning av gården 
 

Linda student och egen lägenhet, potatissättning utan däck 
 

Jag ramlat i hungår'n 
 

Fotokurs, "Femti" på bio 
 

Ny trapp in till huset, semester-stuga i Enköping 
 

Köpt ny kamera, Nikon 
 

Lasse fällt träd på klubben 
 

Slut husvagn 
 

Ebba har nu varit sjuk i några dagar............ 
 

Lilly excellent och CK på första officiella utställningen 
 

Vi har köpt ny bil.... 
 

Ljungarocken, Smilla gjort BPH 
 

Marie och Anders har flyttat till Fredriksdal, Lilly och jag på Goldenlägret, morsan här, semester 
i Åhus, flytt av bro. 

 
Inköpt massagestol, bygge av uteplats 

 
Agilityuppvisning hundens dag, Lilly BIR valp II på SSRK i Ås, Lillys första simtag 

 
Start av växthus, Open Show Ö-vik, Jag och Sandra hälsar på hos Made May Way 

 
Armledsvärmare, Berit avlidit 

 
Lilly åker hem till Holmen 9/12-2013 

 
Lilly är född och jag hälsar på i Kista, Pudelvalpar, stickning av sockar 

 
Maud och jag till Kalix, Kjell avlidit  

 
Jaktprov och möte i Meja, lite träning med Annika och Bella 

 
Morsan, bror och Anna, Madelen med barn här 

Flytt av växthus + fjällsemester 
 

Zink kommer hem, Midsommar i Nyhem 
 

Zink är född, Sandra och jag bilar till Åhus, björnspår, BRYNÄS SM-guld, Torbjörns tavla klar. 
 

Margits begravning 
 

Nyår m. Maries familj hemma, Hästarna i Nyhem, 
 

Tjejerna och jag på hockey, Timrå-Brynäs 
 

Bygge av vedbod, paket från Västerås 
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Rapphönsjakt, Grillning vid Åtjärn...fin bild på Ebba-Ellen-Betty 
 

Fortsatt hundgårdsbygge, Fin bild Anni och Ellen 
 

Semester på Kålmorden, Anki här, Anni på jaktprov och Anni och Ebba start på vilspår, bygge 
av hundgård 

 
Hälsade på valparna kring Nordmaling 

 
 Ebba 1:a Ökl 

 
Emil och Kajsa kommer hem 

 
Linda 15 år 

 
Inflyttning på Holmen, kattungarna födda 

 
Kattungar på gång, Midsommar i Kälen 

 
Morfars begravning, Anni och jag på jaktläger i Åsarna, björnspår, Ebba LP1 

 
Kjells avslutningsfest 

 
Linda åker Slalom och Sandras rum har blivit ett rum 

 
Hos Ylva och kör Ville 

 
Gran Canaria 2008 

 
Lasse 40 år med fika hemma 

 
Besök av morsan, Madelene , Thea och Nova 

 
En berättelse om ..... om Anki och Pelle 5/10-2008 

Bad i Östersund. 
 

Till Riga med jobbet, Ebba 3:e pris på jaktprov i Nkl. 
 

På husvagnssemester på Dommarudden, Maud tappar årorna och jag får första pris i Nkl m. 
Ebba. 

 
Stora blommor vid ingången i Ö 

 
Ebba gått MH 

 
Ebba och jag vann Nkl med 91p/100 möjliga !!! 

 
Tillbringat en vecka på Gran Canaria. 

 
Nu är det helt klart i badrummet... 

 
Sandra fått gips på övre delen av handleden..... 

 
......Klubbmästare och LP1 på samma tävling.... 

 
Nu är det mer nerrivet i vårat badrum...... 

 
VALPTRÄFF har det varit:...... 

 
Vi fick förhinder på vägen........... 
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Vi besteg berget Rankleven!! 

 
Klassvinst på Labbeklubbens WT i Bispgården....... 

 
Nu har jag varit till Härnösandstrakten och hämtat hem en ny familjemedlem....... 

 
Nu har vi blivit med husvagn, Flytt av sten och mormors begravning....... 
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