
Emma på hytta 
 Hytta vår ligger langt til fjells, 40min med snøskuter på vinter.  2timer å gå på sommer. 

Uten vann og strøm. Den ligger ved Vitjenna i Selbu, Emma elsker å være på hytta. 

 På vinteren sitter hun enten i P2’n sammen med en, eller hun er i buret på slåen. Hun er 

ikke så glad i buret, men det er verdt det synes hun. En gang fikk hun sitte på foran på 

snøskuteren når far kjørte.  

På hytta får hun være løs på vinteren, når det er djupsnø, for da drar hun ikke langt. Hører 

som regel etter når vi roper inn henne, men det har også hendt hun har bestemt seg for å ta 

en lengre tur. Kommer alltid tilbake ganske fort.  

Mye ryper i området på hytta, oversiktlig stort område.  

Nabohytta har to hannhunder som elsker å leke med Emma.  

Mye skiturer blir det også på Emma, selv om matmor må vente en del å ploge i 

nedoverbakkene, da Emma skal utforske her å der. Ofte får hun løpe løs nedover fra fjellene, 

der det er helt åpent terreng, har hundebandet hengende etter seg, så det blir lettere å få 

tak i henne hvis hun skulle finne på å løpe videre.  

Emma er veldig flink i å omgås andre hunder, fascinerende å se på. Som når hun møter 

Rottweileren Raja, som er veldig dominerende, knurrer å viser seg, mens Emma bare går 

vanlig å bryr seg ikke om henne. Og alle små-hunder hun møter, som bjeffer og tøffer seg, 

Emma bare «jaja», tar livet med ro og bryr seg ikke, så roer de små seg.  

Hun er mor i huset sin hund, men far er god nr 2. Jentene på 14 og 16 år går også turer med 

henne, selv om de synes det er litt trist at Emma ikke bryr seg like mye om de som de bryr 

seg om mat-mor. Gutten på 6 år får herje så mye han vil med Emma, ikke at han herjer så 

mye, men koser ofte med henne og er veldig glad i henne. Når gutten har kompiser på 

besøk, så har det hendt de guttene har kunnet vært litt tøff mot Emma, men hun er så snill 

uansett. Hun kunne like gjerne gjort noe tilbake, men har til gode å oppleve det med henne 

heldigvis.  

Emma er en super fantastisk hund som vil elsker å ikke kunne vært foruten. Verdens 

snilleste. Hun har nå vært hos oss i 1 år og 4 måneder. Hun blir 6 år i mai.  

Vi har også katt i huset, Simba, 13år. I starten var Emma veldig ivrig på katta, å katta freste. 

Vi måtte ha katta på badet, når den ikke var ute. Men etter 10 måneder, etter å ha prøvd litt 

å litt å ha de i samme rom, så gikk det plutselig bra. De er veldig gode venner nå. Kan ligge 



sammen på gulvet , spiser mat sammen, katta får også spise maten til Emma mens hun står 

å ser på.  

Emma gleder seg til påska, da skal vi være på hytta en ukes tid. God påske alle Chow’er med 

eiere.  

Hilsen Emma og Brynhild. 

 

             

                                             


