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Viltspår juli
HÄGGSTRÖMS CHILLA SE26937/2020 e. J SEJCH Lasso SE42287/2013 u. J SEVCH SEUCH NOUCH HÄRADS ZELDA
SE24248/2015. Äg: Jenny och Patrik Häggström , Rundvik.
03/07. Domare LARS OLOFSSON. Extremt varm morgon med 26+ redan kl 9.På s.2 stöter Chilla på helt färska spår av älgko med
kalv.Växlingen mkt.snabbt uppfattat av hundföraren.På sträcka tre frestas tiken av en tjäderhöna som flyger upp vid nos.Chilla hittar åter
hem till sitt viltspår efter ett mindre tappt runt tjäderns viste.Tiken markerar flera gånger under spårningen för älgarnas närvaro i
provområdet med höjd nos.Lättläst.Klarar spåret på 35 min. Chilla är skottfast och viftar glatt på svansen vid spårslutet! Tid. 35 Vpr. 1 ökl
SÖNNAREBYS GALNA GRETA SE54216/2019 e. J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u. J SÖNNAREBYS CAISA
SE40696/2015. Äg: Isabelle Brännlund , Nordmaling.
04/07. Domare LARS OLOFSSON. Startar de två första sträckorna i ett för drever ovanligt lågt tempo,ligger då som klistrad med nosen i
spårkärnan.De två första vinklarna togs exakt som de lagts.Spårar from sträcka tre i ett något högre tempo och då hamnar hon för några
korta stunder på sidan om spåret men de gångerna ringar hon sig snabbt tillbaks.En plusbetonad insats i värmen! Tid. 22 Vpr. Gk anlkl
Lustans i believe in love SE13509/2019 e. u. . Äg: Sara Tjärnkvist , Bullmark.
24/07. Domare LARS OLOFSSON. Tar några extravarv i återgången innan hon hittar rätt i spåret.I övrigt en felfri spårning av mycket hög
klass.Lugn och trygg i skottprövning. Tid. 17 Vpr. 1 ökl
Lustans Mr Fantastic SE55828/2020 e. u. . Äg: Madelene Mattsson , Sävar .
24/07. Domare LARS OLOFSSON. Tar flera varv i och runt startrutan innan han hittar utspåret.Spårar i bra tempo fram till s3 då hunden
blir lite försiktigare.Tar små pauser för att som de ser ut, dra luftvittring från något vilt som befinner sig i området.När spåret vinklar ifrån
myrkanten blir spårtempot åter normalt och s4,s5 flyter på bra.Återgången v4 klaras gallant.Markerar tydligt med hela sitt kroppspråk
sista 20m in mot klöven att här har min nos hittat det jag sökt efter.Stilpoäng!! Tid. 24 Vpr. 1 ökl
AQUA SE50465/2019 e. SEUCH FIUCH Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u. J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE SE34310/2016.
Äg: Sirpa Lindahl, Nordmaling.
25/07. Domare LARS OLOFSSON. Aqua klarar utan tvekan spårstarten och dito sträcka 1.Klarar ej sträcka 2.Provet avbryts. Tid. 10 Vpr.
0 ökl
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