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"Legoland" flyttade till Finspång

JUST NU Buskar brann vid gård

8

Bild: Jonas Palm | Legohav. Det fanns bitar så det räckte till alla.

"Legoland" flyttade till Finspång

FINSPÅNG Camp Grosvad fick besök av legoproffset Gabriel Bremler oc
rad olika legoaktiviteter i Aluceum.
Jonas Palm

Gabriel Bremler och hans kollegor på Bremlerbrick åker under sommaren runt till olik

Sverige med sina jättemängder av legobitar för att låta barn mötas och bygga lego m
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Eventets syfte är också att barn som kommer från familjer som inte har råd att köpa
få chansen att bygga.

I veckan var det Camp Grosvad som ﬁck chansen att testa på de olika legostationern

dagen ställts upp i Aluceum. Bland annat fanns det en stor legokarta över Sverige dä

som uppgift att hitta olika platser och gestalta dem med lego. Andra stationer var exe

"ﬁnn fem fel"-station, ett legohav och en jättestor legoglass, där barnen skulle gissa h
legobitar glassen bestod av.
– Hur många det är kan jag tyvärr inte avslöja, säger Gabriel Bremler.
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BILD: Jonas Palm | Legoglass. Gabriel Bremler visar jätteglassen
tillsammans Camp
Grosvad-deltagaren Eskil Claesson.
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En av de populäraste stationerna bland Camp Grosvad-barnen var en tävling som gic
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bygga högst torn under tidspress, där den som byggde högst vann godis.
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En av de talangfullare tornbyggarna var 13-åriga
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– Det var längesen jag byggde lego, men jag gjorde det när jag var liten. Jag ska nog
försök och bygga högst av alla, säger Emelie Olsson.
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BILD: Jonas Palm

På torsdag åker legofestivalen vidare mot Norrköping. Den som känner sig byggsuge
Gabriel Bremler på Stadsbiblioteket under torsdag och fredag den här veckan.
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Bild: Privat | Totalvinnarna av Grytgölsnosen 2017. 1) Beatrice Bergqvist med Simbaa, 2) Johanna Andrae med Erik och 3) Barbro Ekenberg med W
Jeanette Arnesson som tävlingsledare

Hade premiär för hundsport

GRYTGÖL Det är en ny sport som blivit mycket populär bland hundäga
gången arrangerades en officiell Nose Worktävling i Finspångs kommu
Magnus Johansson

Idrotten blev från och med årsskiftet en oﬃciell hundsport. Tävlandet går ut på att hu
söka efter en speciell måldoft i fyra olika moment.
I juli månad anordnades Nose Worktävlingen på Björkliden i Grytgöl.

– Det är första gången vi har arrangerat en oﬃciell SNWK-tävling (Svenska Nosework

år har blivit en del av SKK, Svenska Kennelklubben) inom Nosework i Finspångs kom

var det en klass 1-tävling. Speciellt roligt var att vid denna tävling lade vi in varje resul

SNWK och så kunde det följas live i hela Sverige, säger Grytgölsbon Jeanette Arness
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BILD: Privat | Sökningar. Hundarnas uppgift vid denna tävlingsgren var att hitta gömda doftkällor.

Det stora eventet var ett samarrangemang av Grytgöls och Borggårds idrottsförening

hundsektioner. Oﬃciell domare var Pirkko Anderssson från Hundia hundskola i Motal

tävlingsledare var Jeanette Arnesson, som hade med sig ett gäng frivilliga hundentus
hjälpte till.

Totalt deltog 25 ekipage från Stockholm, Södermanland, Örebro och Östergötland. Hu

uppgift vid denna tävlingsgren är att hitta gömda doftkällor, som i detta fall bestod av

eukalyptus tillförd på en liten tops eller möbeltass. Det var fyra olika sökområden: for
omklädningsrum, utomhus och ett behållarsök som bestod av kartonger.

Totalt fyra sökområden där ekipaget hade fyra gånger två minuter på sig att hitta dof

och anmäla den hittad till domaren. Det ﬁnns klass 1 till klass 3 med tre olika dofter. I

klassen ska hunden hitta onåbara doftkällor, så högt som 1,80 meter. I det fallet går d

Nosework för en gren väldigt likt specialsök, när tjänstehundar söker efter narkotika e

Sporten gör det möjligt att tävla för både personer med funktionsnedsättning och för

(hundar som kan ha det svårt med för nära avstånd med andra människor och/eller h
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BILD: Privat | Nose Work. Jeanette Arnesson med hunden "Drömma", vid en av stationerna.

– Detta är en sport som är möjlig för alla, sökområden eller transportsträckorna är an

ekipagets förmåga och platsbehov. Är det en handikappad person som behöver hjälp

sökområdet blir det naturligtvis tillgodosett. Är det en hund som är reaktiv mot andra

att den får välbehövlig plats. Det är jättebra träning, hundarna mår väldigt bra av de g

Noseworkträningen för med sig. Hundarna blir lugnare, mer tillfreds, och deras dåliga

djuren får göra det de kan bäst, nämligen nosa och lukta, säger domaren Pirkko Ande

Specialpriset till tävlingens gladaste ekipage gick till Marie-Louise Backström med hu
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