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Viltspår juni
Lustans i believe in love SE13509/2019 e. u. . Äg: Sara tjärnkvist, Bullmark.
05/06. Domare LARS OLOFSSON. Första sträckan går i motvind,och tiken ser ut att känna av vittring från något vilt som hon inte riktigt
gillar att söka sig mot.Sen byter spåret riktning och i medvind blir tiken kraftigt förbättrad. Spårar nu med pondus, nosen i spårkärnan och
i utmärkt tempo.Bra!Går bort sig i vinkel 4 på en uppstött tjädertupp, som hon följer med ut i flygriktningen.Efter återtaget spårar hon fint
fram till klöven.Godkänd! Tid. 25 Vpr. Gk anlkl
HÄGGSTRÖMS CALIBER SE26932/2020 e. J SEJCH Lasso SE42287/2013 u. J SEVCH SEUCH NOUCH HÄRADS ZELDA
SE24248/2015. Äg: Åke Jonsson, Mullsjö 52.
12/06. Domare LARS OLOFSSON. Följer spåret fint i spårkärnan i ett utmärkt tempo.Stannar upp inom linlängden och går tillbaks till de
ställe han sist var säker på vart spåret låg,de gånger han fick små korta tappt.Markerar tydligt för viltdelen.Samspelt ekipage,bra jobbat!
Tid. 15 Vpr. Gk anlkl
HÄGGSTRÖMS CLEOPATRA SE26934/2020 e. J SEJCH Lasso SE42287/2013 u. J SEVCH SEUCH NOUCH HÄRADS ZELDA
SE24248/2015. Äg: Alf Pettersson, Obbola.
06/06. Domare LARS OLOFSSON. En glad och arbetsvillig ungtik som hade fullkoll på varje meter av spåret.Markerade tydligt
spårslutet.Godkänd! Tid. 13 Vpr. Gk anlkl
Försvarsmaktens Nibby SE42152/2018 e. u. . Äg: Maria Löfgren, Hörnefors.
13/06. Domare LARS OLOFSSON. Mycket effektiv i startrutan.Spårar klockrent till vinkel 3 där vinden ligger på hårt runt en
bergsklack,tiken följer med vittringen ut en bit i vindriktningen.Nibby inser strax sitt misstag och ringar sig tillbaks till vinkeln,tar sedan om
och går nu rätt då spåret vinklar i motvind.Avslutar spåret strålande fint.Skottfast och bra markering av viltdelen. Tid. 15 Vpr. 1 ökl
Lustans Mr Fantastic SE55828/2020 e. u. . Äg: Madelene Mattsson , Sävar .
05/06. Domare LARS OLOFSSON. En spårsäker kille som hela tiden höll sig mitt i spårkärnan.Väldigt varm och solig dag,troligen därför
hunden ibland tar små mikropauser i spåret.Klarar viltstörning från uppstött tjädertupp.Bra!Markerar fint för älgklöven i
spårslutet.Godkänd i anlagsklass. Tid. 29 Vpr. Gk anlkl
Vit Mossens Kalla SE10584/2017 e. u. . Äg: Sirpa Lindahl, Nordmaling.
20/06. Domare LARS OLOFSSON. Kalla ligger stora delar av spårningen i spårkärnan,undantaget sträcka 4, där hon i ett öppnare parti
följer spåret men ligger 20-30 m ut i sida,för att direkt skogen tätnar återgå till spårkärnan.I spårslutet stördes tiken av vittring från något
djur,(björn?) vars doft hon rullar sig i innan hon söker igen älgklöven. Tid. 14 Vpr. Gk anlkl
VITTERBERGET KRICO SE38301/2020 e. SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u. J NORDV-18
NORDJV-18 NOJV-18 SEUCH HÄGGSTRÖMS CIPPA SE41845/2017. Äg: Tommy Pettersson, Bygdeå.
13/06. Domare LARS OLOFSSON. Krico tar sig direkt an spåret med hög arbetslust.Den motivationen tar han med sig hela vägen fram
till spårslutet.Får ett mindre spårtappt på s3,i anslutning till bloduppehåll och besvärliga vindförhållanden uppe på en liten höjd.Löser
självmant hacket i skivan,med ett fint ringningsarbete.Avslutar spårningen på bästa sätt med nosen i spårkärnan.Markerar tydligt för
viltdelen. Tid. 16 Vpr. Gk anlkl
AQUA SE50465/2019 e. SEUCH FIUCH Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u. J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE SE34310/2016.
Äg: Sirpa Lindahl, Nordmaling.
20/06. Domare LARS OLOFSSON. Tiken spårar som en dröm fram till vinkel 3 där hon får en viltstörning och ett återtag.Viltstörningen
hänger kvar en bit in på sträcka 4.När hon kommer sig förbi hartrajet blir spårningen bra igen.Fin markering av spårslut! Tid. 19 Vpr. Gk
anlkl
VIT MOSSENS ABBE SE46755/2020 e. SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u. SEJCH SEUCH J
DOVERDALENS ÖSA SE57610/2016. Äg: Sirpa Lindahl, Nordmaling.
20/06. Domare LARS OLOFSSON. Startar fint i ett utmärkt tempo.Har oturen att skogens konung passerat spåret på sträcka 3.Blir
ivrig,nyfiken och tappar allt fokus på sitt pågående viltspår.Sånt som lätt kan hända med unga och orutinerade hundar.Talang finns,med
lite mer spårträning,så blir detta bra! Tid. 24 Vpr. Ej gk anlkl
LUNDTORPS MILLA SE57347/2019 e. J SEUCH Bäckskogens Faxe SE42034/2017 u. J NOJV-15 TJÄRDALEN'S RS HIRVA
SE14016/2015. Äg: Monica Lindh, Umeå.
27/06. Domare HARRY ADAMSSON. Milla hade en lite sämre viltspårdag. Återtagande S1, V3 och V4 Ett kort tappt V2 och ett långt
tappt V3. Visar Milla till V1 då hon passerat vinkeln på håll. Hundföraren och Milla ska träna mer inför nästa försök. Tid. 38 Vpr. Ej gk
anlkl
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