
Viltspår Augusti

HITANÅSENS NALA SE40883/2021 e. SEJCH Lilla Solbackens General SE39590/2016 u. J SEUCH DJÄKENGÅRDENS

ALLIE SE34310/2016. Äg: Karin Andersson , Nordmaling . 

07/08. Domare LARS OLOFSSON. Bra spårupptag.Ger några väckskall runt vinkel 2 och tar sig en liten extra runda

uppe på berget innan hon självmant återvänder till viltspåret.Säker spårning vinkel 3-t.om s.5.Klarar återgången

fint.Spårar sig fram till viltdelen,missar markera,ringar om och hittar då klöven.Skottprövad u.a. Tid. 22 Vpr. 1 ökl

HÄGGSTRÖMS DIRA SE25602/2021 e. SEJCH SEVCH NOJ(D)CH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u. J SEVCH

SEUCH NOUCH HÄRADS ZELDA SE24248/2015. Äg: Tony Södermark, Burträsk. 

14/08. Domare HARRY ADAMSSON. Då Dira går i spårkärnan hela tiden behövs inte så mycket tid. Mycket väl

genomfört viltspårprov. Tid. 16 Vpr. 1 ökl

Kombijegererens W.a Wilja SE12410/2022 e. u. . Äg: Lars Olofsson, Bullmark. 

14/08. Domare HELEN LINDBERG. Wilja tar sig än spåret med glädje och arbetsvilja. Ringar något i vinkel 2, i övrigt

verkar Wilja anse det drygt fyra timmar spåret vara lätt. Tid. 11 Vpr. Gk anlkl

Polarmarkens Quinta SE23611/2018 e. u. . Äg: Ewa Burlin, Luleå. 

28/08. Domare HARRY ADAMSSON. Quinta startade bra. Viltstörning V1, återtagande. Spårade i vind fram till

viltdelen. Tid. 29 Vpr. 2 ökl

Cool heart's beyond breathless SE29065/2017 e. u. . Äg: Linda widmark, Umeå. 

28/08. Domare LARS OLOFSSON. Tiken vill inte riktigt sätta nosen i backen idag.Följer gärna med spåret ut i

vindriktningen och då detta är en dag med rikliga kastvindar tär det på ork och koncentration.Bloduppehåll s.2 och

återgång v.4 klarades u.a.På sista sträckan flyger det upp en skogsfågel i spårområdet,efter den händelsen tappar

tiken sitt spårfokus.Känslan är att hon blev trött efter 30 min spårning i värme och blåst.Fram tills dess jobbade sig

tiken målmedvetet framåt.Inte så mycket som fattas nu innan hon håller i spårningen hela vägen. Tid. 42 Vpr. 3 ökl

Bizzness Rocket SE58237/2020 e. u. . Äg: Camilla Sjögren, Umeå. 

28/08. Domare MARIE EKLÖV. En spårnoga kille som arbetar med lätt iver. Löser spårets uppgifter självständigt och

lugn i skott. Tid. 22 Vpr. 1 ökl

Bizzness Rocket SE58237/2020 e. u. . Äg: Camilla Sjögren, Umeå. 

29/08. Domare MARIE EKLÖV. En kille som löser späret självständigt med mindre ringningsar ete i 3av vinklarna,

återgången, bloduppehållet i vinkel samt en av de blodade vinklarna där han tog en snabb koll med en mindre cirkel

runt vinkeln. Något ivrig men snyggt jobbat. Tid. 16 Vpr. 1 ökl

Markuli's Signum SE11584/2019 e. u. . Äg: Barbro Åkesson, Stensele. 

02/08. Domare STAFFAN YNGVESSON. tiken börjar tveksamt och tittar mot bilen efter husse men börjar sedan spåra

och löser det bra Tid. 20 Vpr. Gk anlkl

HÄGGSTRÖMS CIA SE26935/2020 e. J SEJCH Lasso SE42287/2013 u. J SEVCH SEUCH NOUCH HÄRADS ZELDA

SE24248/2015. Äg: Benny Björkblom, Umeå. 

28/08. Domare LARS OLOFSSON. Tar an spåret bra.De 3 första sträckorna i idealiskt tempo.Blir ivrig när hon passerar

bloduppehållet.Avslutar därifrån i ett klart högre tempo.Jobbar hela tiden i spårkärnan. Cia känns färdig ta sig an spår

med längre liggtider.Bra jobbat! Tid. 10 Vpr. Gk anlkl


