LU i Nyköping
Är nog ett LU vi aldrig kommer att glömma och jag känner med alla de som förlorat sina djur. Även
angoraföreningens medlemmar drabbades och Susanne Zackrisson fick båda sina vita angoror som ställdes ut
dödade i raset. En av dem, Zamira blev bedömd till 95 och ger Susanne en inteckning i vandringspriset
Angorapokalen. Den andra angoran hette Åskbollen (Åskis) och fick 94,5 p. Susanne har skickat oss ett kort på
både Zamira och Åskis som hon tog när de var på domarbordet och bedömdes. Susanne hade även med Theo
som skulle ha levererats till Sara Bremberg i Sorsele, men efter att han legat fastklämd i ca 36 timmar och var
ganska medtagen så fick han åka med Sussie hem igen till sin egen invanda miljö. Han hade så ont i kroppen
att han inte kunde ta sig upp till vattenkoppen på 2 dagar, men nu berättar Sussie att det inte är något fel på
aptiten och han är helt återställd. Laban var också med. Han skulle ha lånats ut, men han fick följa med Sussie
hem igen efter det han varit med om. Men Laban är Laban, totalt oberörd av händelsen, berättar Sussie. Helena
Nilsson ställde också ut och hennes chinchilla-hona Linn blev också offer för raset. Det som blev ett litet ljus
för Helena och även mig mitt i all bedrövelse var att den rysstecknade angoran Charlie som jag fött upp och
sålt till Karen och som Helena sedan köpt i sin tur hittades levande och oskadd sekunderna innan Helena skulle
åka hem från Nyköping.
Eva Blomkvist Ström förlorade också en svart hane. Men hennes andra angoror mår nu bra, de ville först inte
äta när de kom hem och en av dem hade ont i ett ben. Men det kanske inte är så konstigt efter allt de varit med
om. Eva får en inteckning i Produktpokalen för en underbar poncho, mössa och halsduk. Ponchon var stickad i
olika färger från angorakaninen i ett fint mönster. Att de olika färgerna syntes så bra betyder också på ett bra
avelsarbete.

Grattis till er trots allt!
Många kramar till er alla!
Gunilla Larsholt
Ordförande
Till vänster Zamira 95poäng vann
första inteckningen i nya
Angorapokalen
till höger Åskis 94,5 poäng tyvärr
förolyckades båda på LU.
ägare
Susanne Zackrisson
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Eva Blomkvist Ströms
vackra produkt belönad med
95 poäng på LU och fick en
inteckning i Produktpokalen
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