
Gensyn efter 14 år og Euro Dog 2007 
 
Forhistorie: 
Lars har længe haft et ønske om at komme til at se Kroatien igen, da han var udstationeret i eks. 
Jugoslavien for 14 år siden. Det blev år 2007 at jeg var med på ideen. Da jeg opdagede at der var 
europavinder udstilling i Zagreb kunne vi lige så godt slå 2 fluer med et smæk.  
Dette bliver dog til 3 fluer da vi opdagede at der på hjemturen var en udstilling i Polen. 
 
Den 3 – 6 – 2007  
Vores dag startede kl. 5.00, Lars skulle lige have en kande kaffe og lufte Darko og Qela. Jeg skulle 
have sengetøj og div. andre ting ud i campingvognen. Heldigvis var det meste pakker dagen før. 
Kl. 7.30 sejlede vores båd fra Bornholm til Sassnitz, hvor vi var fremme kl. 11.00.  
Da vi var kørt fra borde, var det hunde luftetid, Darko og Qela er så dejlige at rejsen med, de ligger 
sig stille og roligt ned når vi kommer om bord på båden og der bliver de til de skal i bilen igen. 

 
Første stop i Tyskland, efter 3½ times sejltur 
 
Der ligger en bordershop lige rundt om hjørnet når vi kom til Sassnitz, men her er ikke noget billigt, 
vi mener begge at vi har været i en anden, hvor man kan få tre kasser Cola for 120 kr. Vi brugte en 
lille time på at finde denne forretning, men uden held. Heldigvis havde vi købt en kasse Cola, det 
andet sted. HVORDAN skulle jeg ellers klare mig i gennem dagen.????? 
GPS,en blev tændt, og så hed det Zagreb = 1285 km. Og vi vil være fremme kl. 4.34 i morgen 
tidlig. ☺ GPS’en tror ikke man skal have nogle pauser….. 
Første stop var på en hyggelig rasteplads, hvor vi skulle have frokost, og det blev ikke 
vinbjergsnegl, selv om at det var dem der kravlede rundt. 
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Vi spiste den ikke!!!! 
 
Turen fortsatte, og Lars havde indtastet den korteste rute, fordi vi gider ikke at køre på motorvej, det 
er hyggeligere at køre på de små veje. Dette kom vi til at fortryde godt og grundigt, da vi nåede til 
Berlin. Der var vejarbejde, og på tros af at vi har GPS der fortælle os når der er vejarbejde, skulle 
den ikke bestemme at vi skulle finde en ny vej, vi var lidt for stædig………. 
Alt dette bevirkede at vi blev gejdet ind igennem det gamle øst Berlin, hvilket tog utrolig lang tid og 
det var på nogle veje der er ganske forfærdelige, så havde vi ikke ondt i ryggen, fik vi det i hvert 
fald nu. Da vi endelig kom ud af Berlin var klokken blevet mange og vi skulle finde en 
campingplads for natten. Vi er nu kommet frem til en rigtig hyggelig lille plads (Spreewald – 
Camping i Lübben), som er meget hunde venlig. Der står en vand skål og en mad skål lige inden for 
på pladsen. Lidt længere nede af vejen er der et stativ med lorte poser og en affaldsspand til de 
brugte poser. 
Efter vi fik installeret os på pladsen var kl. blevet 20. Darko og Qela fik aftensmad og så skulle vi 
ud og lufte dem. De første mennesker vi møder er tre tyske damer, der begynder at tale til mig, og 
jeg forstår absolut ikke noget af det. Lars må oversætte……Det er noget med uld fra hundene, og 
Lars fortæller at jeg har en bluse strikket at Darko´s uld, men det var ikke det de var interesseret i, 
det viser sig at de vil have noget uld af Darko og Qela. De vil bare have en lille tot til at ligge i 
deres biler, fordi de har problemer med, at der er en mår der hopper op i deres biler, men når der er 
noget hundeuld kommer de ikke. Det er godt nok noget frækt ☺ at spørge om, her kommer vi med 
to ny striglede hunde og så vil de have uld, ja…ja…vi lovede dem at de skal få noget i morgen 
tidlig. 
Vi er blevet enige om at de tyske landmænd må have en bibeskæftigelse, vi har aldrig set sååååå 
mange valgmuer i korn markerne, som der er her i Tyskland, nogle steder er markerne helt røde. 
Det blev til 383 km. i dag. 
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Lars men munden fyldt med lakriskarameller 
 

 
Qela har taget Darko’s plads i bilen, derfor ser han noget beklemt ud 
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Qela sover sødt og Darko har igen fået sin plads 
 
Den 4 – 6 – 2007  
Vi stod op kl. 7.30, det er nogle meget flotte og rene baderum der er på campingpladsen…..dejligt. 
Kl. 10.30 forlod vi pladsen, jeg med lidt dårlig samvittighed, for jeg havde ikke fået striglet Darko, 
han er den eneste der fælder lige nu, og han har ikke for meget at give af. Derfor sneg vi os ud, uden 
de tre damer opdagede os……. 
Vi har i dag fået en SMS fra Jorid om en god tur, og at hun håber at vi har det godt. Dejligt med en 
hilsen fra Norge. 
I dag lagde vi en ny strategi, nu ville vi ikke længere køre på humble-bumple veje. Der blev på ny 
tastet ind på GPSén og nu skulle det ikke være den korteste men den hurtigste vej. Det vil sige 
motorvej, og jeg skal love for at vi har fået kørt på motorvej. 
Det der er at fortælle om i dag er, at vi har set mange forskellige måder at lave autoværn på, og det 
samme gælder for lyddæmpende rækværk og jordvolde. Jeg har fundet ud af at det er sjovere at se 
på alle de biler der køre forbi os og det gør alle….. når de har dekoreret bilerne i stede for en 
kedelig ensfarvet bil eller lastbil ☺ 
Der er også sket det at vi har fået 143 km. længere at køre ned til Zagreb…..suk suk, som om der 
ikke er langt nok i forvejen.  
På den resteplads hvor vi spiste frokost, ville Qela meget gerne have blevet i nogle dage. Der var en 
kæmpe stor skrænt, hvor der boede millioner af mus, i hvert fald at dømme efter alle de huller vi 
fandt. Den helt store muse jagt var gået i gang. Der gik ikke længe før Darko var med på ideen, men 
men vi skulle videre. 
 

 4



 
Græsskråningen med alle mussehullerne 
 
I dag er det blevet til 505 km. Vi har funder en campingplads i Straubing og igen har vi været 
heldige, her er bare så hyggeligt og bade rummene er helt nye. Vi må gerne have hunde her, bare de 
er i snor☺ 
I dag var vi fremme på campingpladsen kl. 18 så i aften har vi fået lov til at slappe lidt af før vi skal 
i seng…..dejligt. 
 

 
Lars og Qela tager en slapper 
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Mere rå hygge 
 

 
Qela i lege humør og det blev mig der måtte ligge fingre til 
 
Den 5 – 5 – 2007  
I dag er det Lars fødselsdag, Fars dag, Grundlovs dagen og min dåbs dag, jo der er nok at fejre i 
dag…….. 
På morgen turen (Lars, Darko og Qela) fangede Qela en muldvarp, den overlevede bekendtskabet 
med Qela, fordi Lars forbarmede sig over det lille kræ. Jeg ville gerne have set muldvarpen fordi 
jeg har aldrig set sådanne en i virkeligheden, de findes ikke på Bornholm. 
I dag skulle vi endelig forlade Tyskland, og turen fortsatte ned i gennem Østrig, men det var ikke 
meget vi fik set af Østrig. Det er lidt svært når man køre i tunneller hele tiden. Den længste tunnel 
vi kørte i var 10 km. og heldigvis kørte vi i den rigtige retning, fordi halvvejs inde i tunnelen, var 
der en lastbil der havde revet en ledning ned, så alt trafik i retning blev stoppet…..synd for dem. 
Vi fik dog oplevet et forfærdeligt torden vejr, men regn i stride strømme. 
Der er også noget meget mærkeligt i Østrig, når vi troede at vi kørte ned af bakke, kørte vi faktisk 
op af bakke, bilen måtte virkelig arbejde, mystisk, mystisk, det må have været et synsbedrag.  
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Det ser ud til at gå ned af bakke, men nej det gå altså op???? 
 

 
Der er smukt i Østrig 
 
Vi kom igennem Slovenien uden problemer og kom endelig til Kroatien. Her kunne vi ikke finde 
den campingplads vi ville overnatte på. Vi endte i udkanten af Zagreb på meget små og stejle veje, 
der snoede sig, som om det var en serpentiner vej vi kørte på. Det var ikke noget jeg kunne li’, men 
det gik jo alligevel godt. 
Vi forsøgte at finde tilbage til motorvejen, men det lykkes heller ikke, Lars havde der hjemme fra 
fundet en anden camping plads ved Karlovaci, der ligger lidt længere nede end Zagreb, det gik 
heller ikke så godt med at finde der til. Vi var trætte og sultne, kl. var 20. Vi vente om og kørte mod 
Zagreb lufthavn, fordi vi viste at der skulle ligge en Drive in Camping, og den fandt vi. Ikke fordi 
det er noget at råbe hurra for, det er noget gammelt L…, men her er rent. Her er heller ikke særlig 
hyggeligt, men det går nok. Det der er mest irriterende er at den ligger lige op til motorvejen, og her 
suser bilerne forbi i døgnets 24 timer, det er ikke ligesom der hjemme, hvor der sjældent kommer en 
bil forbi.  
Vi havde lige parkeret bil og campingvogn ud, så begyndte det at regne igen, og det væltede ned i 
lår tykke stråler, med bulder og brag. (Juni måned er den måned det regner mest i Kroatien, og 
selvfølgelig er det den måned vi er her…..) 
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Her skal vi bo i 2 nætter, det er motorvejen der går lige bag ved…….. 
 
Efter vi fik spist (oksemedaljoner) vi skulle også have haft forret (fødselsdagsmiddag) men det gad 
vi ikke, inviterede jeg vores nabo over til Irsk kaffe. Det var også danskere, Bodil og Gert, de har 2 
Basset og 2 Corkkier med, og skal udstille torsdag og fredag (Kennel Bobass) meget søde og 
hyggelige mennesker. 
Igen i dag har Lars haft nogle gevaldige diskussioner med autopiloten, om hvor hurtigt der skulle 
køres. 
Vi har i dag kørt 538 km. i alt 1426 km. 
Vejret er OK, vi skal bare lige vænne os til varmen………. 
 
Den 6 – 6 – 2007  
I dag sov vi længe, det var tiltrængt. Efter morgen mad tog vi en taxa ind til Zagreb, og gik rundt 
der ind i 5 timer og fik en pizza. Vi var også på fortovs restaurant her fik vi en ½ l. øl og en cola til 
25 kr.  
 

 
Gitte: det her er et spændende og god sted!!!! 
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Lars: det her er et spændende og god sted!!!! 
 
Det var ikke meget jeg kunne kende igen, dog det store torv og den ene vej med alle boder, det var 
hyggeligt at gense det igen efter 14 år. Jeg fandt dog ikke den is vogn jeg havde glædet mig så 
meget til at smage en is fra igen (frosne bær der blev blendet sammen med vanilleis) 
Darko og Qela passede på campingvognen i medens vi var i byen, og det gik fint. 
Da vi kom tilbage gik vi en tur med vovserne, og nu ligger vi alle og slapper af til lyden af tusindvis 
af biler der suser forbi. 
Der begynder at komme flere og flere autocampere og campingvogne, alle med hunde. I går var vi 5 
vogne og nu er her 50, der skal nok blive fyldt op i løbet af aftenen. 
Kl. 22.30 kom Gert og inviterede på en ”lille” en, Kl. blev 1 om natten før vi kom tilbage til vores 
vogn, men det har været en rigtig hyggelig aften. 
 
Den 7 – 6 – 2007  
Vi stod tidligt op, og kørte ind til Zagreb for at handle lidt mad og drikke i supermarked. Brød og 
pålæg var billigt, men øl og cola er samme pris som der hjemme.  
Da vi kom tilbage til campingpladsen pakkede vi sammen og kl. 12 kørte vi ind på 
udstillingspladsen. Vi skulle campere i en hal. Det viste sig at vi fik kendte naboer, Bodil og Gert. 
Det var meget pudsigt at vi igen skulle være naboer. 
Der var ikke gået mere en to timer så var vi allerede træt af at bo her……….forestil dig at du skal 
bo i en udstillings ring med larmende hunde…..suk suk, jeg var rundt og tysse på nogle hunde, og 
ejerne forstod hvad jeg mente, der blev ro i 5 sekunder og så startede det igen. Der er længe til på 
søndag eller mandag hvor vi forlader stedet……. 
Vi fik sat fortelt op, grille inde i en hal kan man ikke, så det blev til nye kartofler og en gang 
rodensammen – gryde. 
Vi hyggede hele aftenen sammen med Bodil og Gert. 
Stedet vrimler med Italienere, der gør lige hvad der passer dem. 
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Her har vi lavet en lille fri plads til os, imellem vores campingvogn og Bodil og Gerts autocamper 
 

 
Vores lille hule 
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Vores udsigt……… 
 
Den 8 – 6 – 2007  
Det er ikke blevet til meget søvn i nat. Der er hunde der har larmet det meste af natten og kl. 5.30 
begyndte folk at gøre klar til udstillingen, og så begyndte hundene igen. Hvis alle bare havde 
eurasier, så havde her været ro……. 
Bad kan man ikke få her på pladsen, vi brugte ellers en del tid i går aftes på at lede efter et bad, men 
NEJ det findes ikke her. Det er for dårligt med den pris vi betaler pr nat (370 kr), det blev til et bad i 
håndvasken. 
Bodil og Gert har udstillet deres Corkkier i dag, det gik ikke som forventer. Unghunde hannen blev 
2. bedst og tæven blev 3. bedste unghundetæve. Håber de har bedre held i morgen med Bassetterne. 
Dagen er gået med at gå rundt på hele udstillings området, og lede efter vores ring til på søndag, 
men ring 61 er her ikke, vi håber at den bliver lavet inden på søndag. 
Det er også blevet til en shopping tur, men det var hurtigt overstået, her er ikke mange boder. Jeg 
har fået købt 2 tæpper til Kate, men ikke noget til Susanne, Connie og Kate (Eurasierhalskæde, 
noget med Samojede og et halsbånd) 
Til os selv / Darko har vi købt en sort line, så nu er det slut med at drille Darko med at han har en 
pink / tøse line. Det blev også til to hegn, som vi kan have foran teltet til hundene, når vi ikke slår 
forteltet op. Det var det. 
Vi har været inde og se storring og jeg fik set præmie overrækkelsen i LP. Danmark fik en fin 5 
plads. 
Vi ville sammen med Bodil og Gert spise til aften, i restauranten, men den havde lukket, så den 
kom til at stå på nogle kedelige og underlige burger uden salat.  
Det er noget af en forhindrings bane vi skal igennem når vi lufter vovserne, eller bare er ude og gå 
en tur men dem. Her, er der næsten ingen der tager op efter deres hunde, vi gruer for hvordan der 
kommer til at se ud på søndag. Her er allerede lort over alt. 
Selve stedet er noget gammelt bras og det ser ikke ud til at de har gjort meget for at gøre stedet 
indbydende 
Vi har fået mange SMS’er i dag, vi en nemlig blevet oldeforældre og Darko er blevet morfar, Selma 
har fået 6 piger og to drenge, indtil videre…………. Et stort TILLYKKE til Selma, Helena og 
Jörgen. Jeg har talt med Helena og alt er gået rigtig fint. 
 
Den 9 – 6 – 2007  
Igen en nat uden ordentlig søvn…….det er utrolig som de vovser kan larme om natten. Vi har 
fundet ud af det mest er de Italienske hunde der larmen. Italienerne gør lige hvad det passer dem, 
uden at tage hensyn til andre. Vi er blevet enige om at vi aldrig skal til Italien, til frokost skulle Lars 
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til at have italiensksalat på sin mad, men bøtten blev smidt ud…..ingen italienere og ikke Italien. 
Bodil siger at det er forbudt at sprøjte for den slags. 
I dag ville vi have et bad, nu kunne vi ikke holde lugten ud af os selv, så vi måtte give os (vi vil ikke 
tage bad i campingvognen – det hele bliver oversprøjtet men vand) og tage et lynbad i 
campingvognen, Lars måtte hente ekstra vand og tømme spildevandstanken et par gange . 
Lugten er absolut ikke blevet mindre i dag, her lugter bare af lort alle vejene. 
Igen i dag skulle Bodil og Gert på, med to af deres Basset hound, men det gik heller ikke som 
forventet.  
Jeg har shoppet lidt igen i dag. Det er blevet til et lille hegn som kan stå foran campingvognen, så 
Darko og Qela ikke løber ind under campingvognen. 
I dag spurgte Lars GPSén om der var nogle restauranter i nærheden, og der lå en Kinesisk 1 km. 
væk. Der gik vi hen sammen med Bodil og Gert, der var rigtig hyggeligt og flot, vi var de eneste 
gæster, der kom dog et andet par senere. Maden var fantastisk……mums mums 
På hjem turen fik vi set ildfluer, et flot syn. 
Da vi kom tilbage til vores larmende hal, fik jeg striglet Darko og Qela. Jeg er frygtelig nervøs for i 
morgen – jeg lære det aldrig….. 
Kl. blev 0.30 før vi kom i seng, men det gør ikke så meget med den larm, vi kan alligevel ikke sove. 
 
Den 10 – 6 – 2007  
Vi stod op kl. 6 – Jeg fik et lynbad og kl. 7.15 gik vi over til hal 6 og fandt ring 61. Der var allerede 
kommet to Eurasier. Vi havde vores bure og stole med, vi fandt en plads og gik tilbage til 
campingvognen og fik lidt morgenmad. Kl. 9 gik vi over til hal 6 igen men hundene. Der gik ikke 
længe før Patricia kom, hun havde 4 hjælpere / eller ejere af nogle af hundene med. Jeg syntes jeg 
talte til 15 hunde de havde med. Der var tilmeldt 28 Eurasier i alt. 
Darko blev 2. bedste champ og 2. bedste hanhund, med res. Cert. 
Qela blev bedste tæve i mellem klassen med Cert og 2. bedste tæve med res. CACIB 
Det var tæt på at vi kom hjem med to Europavindere, med ikke tæt nok. Vi er meget stolte af både 
Darko og lille pigen. 
 

 
Rhone og Darko 
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Patricia og Yellow 

 
Senta – Darko´s halv søster (Cerano og Ilka barn) 
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Senta og Qela 

 
Dommeren skal kikke på Qela 
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Stå…fint ….. min pige 
 

 
Far og Datter – Yellow og Darko 
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Darko og Yellow – Det var rigtig dejligt at se Yellow igen, og jeg skal love for at hun er skudt i 
vejret, en lille lang benet pige;-) 
 

 
Bror og søster – Darko og Senta 
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Darko og Senta. Det var rigtig hyggeligt at se Senta 
 
De fire Europavindere kom i ringen og alle var ”lyse” røde. 
Vinderene blev: 
Unghund han – Baslak Des Legendes De Retz 
Unghund tæve – Belle Fille Danoise Des Legendes De Retz 
Hanhund – Ushuan Des Legendes De Retz 
Tæve – Tracy Tilo Des Chevaloupsgerg 
Bedste baby han – Cerano Des Legendes De Retz 
Bedste baby tæve – Leiionspitz Yellow – Yellow blev taget ud blandt de ti bedste babyer i Storring 
Bedste hvalp – Belize Des Legendes De Retz 
BIR – BOB =  Baslak Des Legendes De Retz 
En rigtig god dag for Patrica, men også for os, vi er glade og tilfredse med resultatet 
Selve Storring var ikke noget at råbe hurra for. 
Der var en dansker med til slut finalen, det var Anders med sin Amerikansk Akita, han var blandt de 
ti bedste i Show, men blev ikke placeret…..Det burde han………. 
Vi har i dag fået rigtig mange SMSér med lykønskninger, og dem er vi rigtig glade for, det er dejligt 
at I tænker på os der hjemme, i Norge og Sverige 
Da vi kom tilbage til campingvognen, pakkede vi forteltet sammen og kørte uden for hallen og 
camperede sammen med Bodil og Gert, nu havde vi fået nok af larmende hunde. Vi gik til køjs kl. 1 
og allerede kl. 5.30 begyndte de at køre med fejemaskiner………. 
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Her sidder Bodil og Gert, i vores lille hygge krog uden for campinghallen 
 
Nu er vi startet på en ny dag, så den kommer her. 
Den 11 – 6 – 2007 
Som skrevet blev vi vækket meget tidligt, vi havde jo pakket det meste, så kl. 8.30 forlod vi 
udstillings pladsen, efter at have sagt farvel og tak for godt og hyggeligt selskab til Bodil og Gert. 
Uden dem havde vi ikke klaret de 4 dage i campinghallen. 
Lars havde læst et sted at der skulle være en campingplads i Karlovac, den skulle findes….. og uden 
for Karlovac i Duga Resa fandt vi pladsen. (Slapic der betyder vandfald) En rigtig hyggelig og stille 
campingplads. Floden løber lige ved siden af os og her er ro og fred, fuglene pipper, det er noget 
andet, end det vi kom fra. Lige hvad vi har brug for nu, bare fred og ro så vi kan slappe lidt af. 
Hundene nyder også roen. 
Kl. 10.15 var vi blevet installeret på denne skønne og dejlige plads. 
 

 
For at komme ned til campingpladsen skulle vi over denne bro. Der hvor man køre ind på broen er 
den så smal at dækkene kom op på stenene. Lars var meget i tvivl om vi kunne komme igennem. Der 
var mange huller i broen, jeg havde mine tvivl om den i det hele taget kunne holde til 
os………….men det gik jo. 
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Nede ved floden 
 

 
Broen set fra campingpladsen 
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Vandmøllen ved enden af broen 
 
Vi har fået gjort rent og fået rent sengetøj på, og et lækkert bad, hvor vi bare kunne nyde vandet 
løbe ned af en meget svedig krop. Vi har haft meget høje temperaturer her nede, om dagen i 
skyggen op til 33.9 og om natten 28, og så inde i en støvet hal, jo det var tiltrængt med et rigtig bad. 
Vi brugte et par timer på at få handlet lidt A-38 / jogurt (natmad til vovserne) øl, cola og lidt tobak. 
Det er ikke nemt at finde det lokale suppermarket her på landet. 
20 m. fra vores campingvogn er der en rigtig hyggelig restaurant, her ville vi spise til aften, vi fik 4 
forskellige slags grillet kød med 3 forskellige slags tilbehør, det var meget lækkert, der til 2gange 
½l. fadøl og en cole + en slipowich og en dessert vin = 138 kuna = ca. det samme som kr. ( det var 
noget andet end på den kinesiske, der betalte vi 800 kuna for 4 prs. Kun mad og en fl. vin ) 
 

 
Set fra vores campingvogn over på restauranten. 
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Her er vores nye hegn til hundene i brug, det gør det noget nemmere når de ikke har snor på. Inde i 
campinghallen, fik Qela viklet snoren rundt om bordet, så hun løb af med hele bordet og væltede 
det hele, Det kom til at koste et par Pernille Büllav lysestager. 
 
Her sidder vi og nyder stilheden, og så kommer der 6 autocampere fyldt med tyske pensionister, og 
for det ikke skal være løgn, har de div. musik instrumenter med, og begynder at under holde os…… 
med gamle tyske slagere…………det var ikke lige det vi havde brug for i dag. Der viste sig dog at 
vi holdt længere ud end de truttende og trommende tyskere. De gik i seng kl. 23 og så var der ro. Vi 
glæder os til en stille og rolig nat………sov godt. 

 
Her er Tyskerne som underholdt os  
 
Den 12 – 6 – 2007  
Vores bange anelser gik i opfyldelse, vores tyske ”venner” fra i går, startede med at sende en mand, 
med en stor basun op på taget på en autocamper, for at trutte og synge en ny dag velkommen , kl. 
7.45. Efter 5 nummer var det heldigvis overstået.  
Vi havde besluttet os til i dag at tage 14 år tilbage i tiden…. 
Vi kørte til Karlovac, hvor det hele startede. Det var her Lars  blev sat af toget. Her fra skulle de 
selv køre deres køretøjer resten af vejen. Vi kørte den tur Lars tog for 14 år siden. Der gik over 
Glina og videre til Dvor. Så forsatte vi til Kostanica, og der prøvede vi at finde det Check-point 
Lars havde været på, men desværre fandt vi det ikke. Vi fandt den gamle skole hvor hele 
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kompagniet havde boet i 2 måneder. Vi fandt også den jernbaneoverskæring hvor Lars havde haft et 
Check-point. Vi fortsatte til Sisak, som var ingenmandsland, det var her de kørte igennem når 
soldaterne skulle til Zagreb. 
Vi så også den jernbane station hvor Lars og hans kollegaer holdt vagt, dengang var der en masse 
miner, de er forhåbentlig væk nu. 
Det var spændende at se området og opleve stedet, nu når jeg har hørt så meget om det. 
Selve området ligner meget det Lars og de andre forlod for 14 år siden, der er mange huse der står 
bombet og beskudt – tomme og forladte. Der er en del ny byggede huse og rigtig mange der ikke er 
færdigbygget. Der er også mange huse hvor man kan se skudhullerne, og granat strejf ( en 
uhyggelig tanke, på hvad der er sket) Der er en kirke og de omkring liggende huse i Kostanica, som 
står som det kom til at se ud den gang. Det bliver bevaret for at huske de unge mennesker på hvad 
der skete den gang. 
Det var det perfekte vejr til denne tur, det har været overskyet og regnet, så hundene har ikke haft 
det for varmt i bilen. 
 

 
Her er et hun der er blevet beskudt 
 

 
Et af det flotte villaer 
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Sådanne kan en beboelse også se ud. 
 

 
Man tror det er løgn, med der bor faktisk mennesker her. 
 

 
Et hus der måske er under renovation??? Men det har stået på længe, fordi der vokser træer inde i 
huset. Eller også er det bare blevet forladt…. 
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Et af de mange mindes mærker der findes over alt i Kroatien. 
 

 
Endnu et, de findes både stort og flotte og små beskedne 
 
Igen i aften spiste vi i restauranten. Bartender fik vi en lille snak med. Jeg ville høre lidt om 
hvordan det var at folk i Kroatien holdt hund, fordi jeg kan ikke li´det jeg har set, men det er meget 
almindeligt. Enten er det lænke hunde, med 2 m. snor, eller også er hundene løse og løber overalt, 
selv ved stærkt befærde veje, jeg forstår det ikke. Geder – får - høns – kalkuner – ænder - hunde  
alle løber frit. Der er problemer i Kroatien, med at hunde bider børn, og når det sker vil ingen 
kendes ved hundene, fordi så får de en bøde. Naboen til campingpladsen har en puddel, og den 
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hedder Pino, ham har de problemer med fordi han tisser på folks håndklæder når de er ude og bader 
i floden. En lille sort bandit….. 
Vores bartender fortalte også at Kroaterne har fået pålagt fra regeringen at de skal tilgive Serberne. 
Bartenderen kunne også fortælle det forfærdelige at der var 4 hunde der var døde på udstillingen, 
fordi de havde ligget i en varm bil, de var fra Ukraine. 
Min mor har ringt i dag, fordi vi havde fået brev der hjemme, med oplysninger til udstillingen i 
Polen, nu håber jeg at vi kan komme ind uden de papirer, jeg har jo bare oplysninger på hundenes 
nummer og ring nr. 
 

 
Et underligt dyr på vores læsegl……… 

 
Der var rigtig mange af denne slags ved vores campingvogn, smukt var det med alle de blå flyvere 
 
Den 13 – 6 – 2007  
Vi havde hørt og set noget om en nationalpark ( Plitvicka Jezera) her i nærheden hvor af vi bor. Den 
lå 80 km. væk, det tager ca. 1 time og 45 min. at køre der til, og hvilken oplevelse. Det var 
ubeskriveligt flot, smukt, kønt, et lækkert sted at besøge. Stedet har rigtig mange vandfald og søer. 
Man kan vælge mellem flere forskellige ture, og vi valgte en af mellem turene, den var på 3 til 4 
timer, uanset hvilken tur man vælger er prisen 110 kuna pr prs. Man kan lave om på sin tur 
undervejs. 
Vi havde ladet vovserne passe på campingvognen, vi fandt dog ud af at vi sagtens kunne have haft 
hundene med os. 
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Jeg vil lade lidt billeder beskrive vores oplevelse, selv om det er svært at opleve stemningen, lyden 
og lugten på billeder. 
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Da vi kom tilbage blev vi underholdt at nogle nye genboer. Da manden havde bakket 
campingvognen på plads, skulle han flytte bilen, han åbner passager børen og sætter sig ind, med en 
hovedrysten stiger han ud af bilen igen og åbner den rigtige dør. Et øjeblik senere skulle han igen 
flytte bilen, og igen åbner han den forkerte dør, denne gang opdager han det inden han sætter sig 
ind. 
Igen i dag spiste vi i restauranten, til den pris gider vi ikke selv og lave mad. Mad, den dyreste vin 
(vi ville prøve den, fordi den kom fra det område vi er i), 2 gange ½ l. øl og to drinks, i alt 203 
kuna. 
Vi fik sagt farvel og forhåbentlig gensyn til vores meget flinke tjener. 
Vi skal tidlig i seng i aften, men nu er klokken alligevel blevet 23, vi skal pakke sammen i morgen 
tidlig, og så vender vi næsen mod Polen.  
 
Den 14 – 6 – 2007  
Vi forlod den hyggelige campingplads kl. 9.30, og var tilbage til vores tidligere campingplads kl. 
19.30 
Det var den samme tur vi tog i tirsdags, nu bare modsat. Så nu har vi set de 20 til 30 tunneller både 
for fra og bag fra. 
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En af mange tunneller udefra 
 

 
En af mange tunneller indefra 
 
Vi orkede ikke at lave aftensmad i aften, så den stod på en god tysk Wienersnitsel, og så tidlig i 
seng. 
650 km. er det blevet til i dag, i stegende hede 
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Smukke skyer og landskab i Østrig 
 
Den 15 – 6 – 2007  
Kl. 5.30 ringet vækkeuret, så var det vare om at komme af sted igen, vi ville meget gerne have 
været i Polen i dag, men det kom vi ikke. Vi kunne ikke finde en campingplads i nærheden af hvor 
vi skal udstille, så derfor en vi blevet i Tyskland. 
I dag tog vi ikke ind i gennem Berlin, vi har set nok af Berlins små hullede veje, i stede for blev det 
Berliner ringen. 
Den campingplads hvor man må have hunde der er tættest på, er lige efter Berlin. En kedelig plads, 
men nogle sure campingfolk. 
Efter et velfortjent bad, (650 km - igen i dag var temperaturen meget høj) og en dejlig tur i skoven 
med hundene, ville vi spise i restauranten, men de havde lige lukket, så den stod på dåse hakkebøf 
med flutes. 
Lige før vi skulle til at gå nat tisse tur med hundene, blev vi invaderet af Oldenborre (biller) der er 
tusindvis af dem. Aldrig har jeg set så mange på en gang. De flyver ind i campingvognen, det lyder 
som om det regner med store tunge regndråber, det er helt vildt. Børnene løber rundt på pladsen og 
råber og skriger. 
 
Den 16 – 6 – 2007  
Ikke nok med at vi blev invaderet af Oldenborre i går, men kl. 01.30 kom der et forfærdeligt torden 
og lyn vejr, med dynger af regn. Inden vi fik lukket taglugerne og vinduerne, var min seng 
gennemblødt. Taglugen er lige over min seng, og regnen vældede ned, så min dyne og rullemadras 
blev sjaskende våde. Vi ville forlade campingpladsen kl. 8 men der lå vi stadig i vores senge, det 
regnede stadig. Kl. 11.30 blev det endelig opholdvejr, og turen gik til Polen.  
Det var en forfærdelig vej vi kom til at køre på. HOLD JER VÆK FRA A11, aldrig har vi kørt på 
så en elendig vej. 
Da vi endelig kom til Polen var det lidt svært at finde udstillings pladsen i Szczecin. Det er ikke 
nemt med en campingvogn på slæb. Da vi fandt pladsen, talte jeg med en af P-vagterne og vi fik lov 
til at komme ind og kunne overnatte på P-pladsen. Hele P-pladsen var en stor mudderpøl – så 
hvordan tror du vores campingvogn ser ud nu???? 
Vi mødte kendte mennesker fra Bornholm, Åse og Mogens og deres 3 beagler. Dem spiste vi 
sammen med til aften, på en kro der lå lige ved siden af P-pladsen. 
Derefter var det tid til at få Darko og Qela striglet op. Lars kom i kontakt med nogle fra Belgien, 
meget søde mennesker, de skulle også bo på P-pladsen. 
Kl. 24 gik vi i seng. Igen skulle vi holdes vågen af hundegøen, fordi ejeren sad og drak øl på kroen. 
Vi skulle heller ikke snydes for en omgang torden og lyn og mere regn. 
 
Den 17 – 6 – 2007  
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Kl. 6.30 ringede vækkeuret. Vask – ja det kunne der ikke blive meget af når vi ikke har strøm. Så 
det blev til en gang klat vask. Kl. 8 gik vi over på udstillingspladsen, hvor vi fik udleveret nr. skilte 
og katalog. 
Der var en Eurasier tilmeldt foruden os. En Tysk Champ han, en vi har mødt tidligere i Poznan. 

 
Elroy vom Lauen Quell i badebuks model G-streng 
 
Darko blev bedste han og Qela blev Bedste tæve. Darko = BIR og Lars og Qela = BIM. 
Den tyske hans ejere fik en tåre i øjet da jeg fortalte hende at han / hun fik CACIB’et. 
Vi fik nogle fine guld medaljer for at blive 1. vinder ( der var sølv og bronze til 2. og 3. vinderne) 
BIM får ingen ting, men BIR vil få en pokal i storring, fik vi at vide. 
Endelig var det Darko’s tur til at komme i storring, Her blev vi valgt ud blandt de 5 bedste, og så 
skulle vi løbe igen. 3. Vinderen i Gruppe 5 blev peget ud…….2. Vinderen i Gruppe 5 blev peget 
ud…….og så pegede dommeren på os og rakte en finger i været. Tro på at jeg jublede – Det havde 
jeg aldrig drømt om, at Darko og jeg skulle stå som vinder af Gruppe 5. Der fik vi en stor pokal og 
en stor sæk hundemad. Da vi forlod ringen fik jeg igen stukket en pokal i hånden, det var BIR 
pokalen. 
Så var det bare om at vente på BIS finalen…….. Der stod vi , 10 hunde i alt. En kæmpe oplevelse 
kan jeg betro dig. Vi blev ikke placeret, men bare det at vinde gruppe 5 på en international 
udstilling er stort og overvældende. 
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Gruppe 5 vinderen Darko 
 

 
Igen igen 
 
 
 
Så var det igen tid til at rykke teltpælene op og komme videre. Vi var fremme ved endnu en ny 
campingplads kl. 21.45 lige før lukketid. En stor og flot, men dyr campingplads. (Camping Meier i 
Prora) 
Vi orkede ikke at lave noget aftens mad, så dagens resultat blev fejret med kiks fra Danmark, ost og 
chokolade muffens fra Kroatien, øl fra Tyskland og Cola fra Polen. 
I dag har vi kørt ca. 250 km. 
 
Den 18-6-2007  
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Vi stod op kl. 7 og fik lidt morgenmad og så pakkede vi sammen igen. Derefter kørte vi til Saznitz, 
og tog båden til Bornholm. 
Det er dejligt at være på tur, men det er også lykken at komme hjem igen. 
 
I alt har vi kørt 3600 km. 
 
Vi takker alle der har sendt SMS’er med hilsner og lykønskninger, det har været dejligt at høre fra 
jer her hjemme fra og fra Sverige og Norge, det har varmet dejligt på vores tur. 
Det var også dejligt at se alle de søde hilsner og lykønskninger i vores gæstebog, når vi kom hjem. 
 
Nu er det blevet tid til at slappe af for Darko og Qela, de har været eksemplariske på denne tur, når 
vi nu tænker tilbage, hvor må de have døjet med varmen. Lige pludselig var det jo 30 – 35 grader i 
skyggen, vi havde det også varmt men hundene kan jo ikke smide overtøjet som os andre. Darko, 
har ellers forsøgt på det, her på turen, hvilket er meget forståeligt. Det har dog kølet lidt med lidt 
baden i floden. 
 
Nu når vi er kommet hjem, nyder hundene at kunde løbe frit omkring i deres store have, og den er 
blevet godt snuset igennem i dag og afmærket, så nu er alt ved det gamle igen. Nu skal vi bare lige 
have gjort rent i campingvognen og vasket tøj. Så er der lige det, at fordi vi ikke har været hjemme 
er det ikke stoppet med at gro i haven. PuuuHaaa der bliver nok at se til……… 
  
 
 
 


