
Viltspår Juni
Stebas Uffe SE47067/2021 e. u. . Äg: Barbro Åkesson, Stensele.

02/06. Domare STAFFAN YNGVESSON. Hunden tar ann spåret direkt och är spårnoga efter en mindre rigning klarar han viklar och på

sträckorna bra på sträcka 5 flög en orre upp på 5 meters håll men hunden fortsatte till slut Tid. 20 Vpr. Gk anlkl

Usvasuon Älva SE31870/2019 e. u. . Äg: Barbro Åkesson, Stensele.

02/06. Domare STAFFAN YNGVESSON. tiken tar an spåret bra kryssar något tar ofta spåret i vind med huvudet högt Tid. 13 Vpr. Gk anlkl

Pimen's Gun SE54082/2021 e. u. . Äg: Ulla-Rut Persson , Storuman .

02/06. Domare STAFFAN YNGVESSON. tar an spåret utmärkt spårar ivrigt något högt tempo Tid. 15 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.

05/06. Domare LARS OLOFSSON. Fint spårupptag.Spårar lugnt och säkert fram till sträcka 4 där hunden får en viltstörning.Återförs till

viltspåret.Fortsätter nu på rätt spår, där han strax efter omstarten kommer fram till återgången.Den löser hunden bra.Sträcka 5,säker

spårning fram mot klöven,som först missas,sen stannar hunden upp 30 m bakom, och vindar sig tillbaks och markerar nu tydligt för

spårslutet. Tid. 25 Vpr. 1 ökl

LUNDTORPS JANA SE57346/2019 e. J SEUCH Bäckskogens Faxe SE42034/2017 u. J NOJV-15 TJÄRDALEN'S RS HIRVA

SE14016/2015. Äg: Lars Olofsson, Sävar.

12/06. Domare HARRY ADAMSSON. Jana tog an spåret utan tvekan. Gjorde klart dagens arbetsinsats på ett utmärkt sätt. Tid. 15 Vpr. Gk

anlkl

Idkas kryddiga cayenne SE25371/2020 e. u. . Äg: Petra Molin Ingelsson , Vännäsby.

18/06. Domare LARS OLOFSSON. Cayenne hade inga som helst problem att följa det nattgamla spåret som fått rikligt med regn på sig

under morgontimmarna.En tik som gav 100% av sin vilja och energi för att nå viltdelen.Bra jobbat! Tid. 16 Vpr. 1 ökl

Idkas Kryddiga Mynta SE25368/2020 e. u. . Äg: Gudrun Kågström-Lindberg, Vännäs.



18/06. Domare LARS OLOFSSON. Bra spårupptag.Går för långt i första vinkeln och får spårtapp.Tiken ser där ut att förlora lita av sitt

självförtroende (sämre spårfokus) efter den missen,som hon dock reparerar genom att sakta vinda sig tillbaks upp mot spårkärnan.Oturligt

hamnar hon då precis i bloduppehållet.Åter på spåret,efter mindre ringning.Spårar sig försiktigt fram till oblodade vinkeln (3) som ej

klaras.Startar om på sträcka 4 och blir nu vän med spåret.Gör en perfekt återgång och uppträder u.a vid skott.Markerar tydligt i spårslutet.

Tid. 20 Vpr. 2 ökl

Glen Louch The Irish Rover SE22743/2018 e. u. . Äg: Ann-Catrin Grönlund, OBBOLA.

24/06. Domare LARS OLOFSSON. Spårade denna dag lite kryssande ut från spårkärnan i vindriktning,ca 2-8 m.S1-S3. Löste självmant ett

mindre tappt vid vinkel 3.De två sista sträckorna spårades utmärkt.Markerar fint för viltdelen.En duktig och spårmotiverad hund. Blir idag

Svensk viltspårschampion.Stort Grattis! Tid. 17 Vpr. 1 ökl


