
Viltspår Oktober 1/10-10/10
Junkbodas Stella SE29601/2021 e. u. . Äg: Ann-Cristiano Löfvenius , Robertsfors.

09/10. Domare HARRY ADAMSSON. Estrella började bra men lämnade spåret i mitten av S1 och korsade S2, vilket ledde till återtagande

S2. Tiken hade därefter problem i V2,V3 och V4. En omstart på träningen från ruta ett rekomenderas. Lycka till med det arbetet. Tid. 47 Vpr.

0 ökl

VARGJÄGARENS GIRA SE39087/2020 e. J SEJCH Doverdalens Zacko SE36084/2014 u. J SEUCH STAKKELIAS DAISY I

SE46276/2014. Äg: Mikael Kyrk, Umeå.

08/10. Domare MALIN HÖÖK. Snygg start och första sträcka ua. Ringar återgången 3ggr, blir påtagligt störd av främmande hund, men

återfinner spår själv. Under s.4 går hon på trolig viltstörning, tar sig åter till vinkel och börjar bak-spåra, viker sedan av åt helt fel håll och blir

återsatt av domare. Därefter ett bra spårarbete till klöv. Skott ua. Tid. 31 Vpr. 2 ökl

Ekhöjdens Trolla SE25673/2021 e. u. . Äg: Sandra Forssten, Obbola .

09/10. Domare HARRY ADAMSSON. Trolla gjorde en väldigt fin spårinsats idag. Hade Hp-omdömet funnits kvar hade det blivit ett sådant.

Tid. 14 Vpr. 1 ökl

Skogsråa’s Tuva SE65828/2021 e. u. . Äg: Ann Forsberg, Nordmaling.

02/10. Domare MALIN HÖÖK. Dagens spår innehöll en stor dos av viltstörning! Tyvärr växlar Tuva över på färska spår flera ggr. Förare och

hund återfinner spår självmant men även domare får påvisa spåret . Bitvis ett mycket gott spårarbete och då är spårförmågan utmärkt delar

av spåret. Bitvis är intresset för vilt mycket större varpå Tuva helt växlar över på färskt vilt. Tuva spårar sig fram till spårslut men inte felfritt

under resans gång. Vill berömma förare för ett gott mod och tålamod med sin hund! Tid. 35 Vpr. 0 ökl

WHISTLEWOOD'S HENNA BABE SE52678/2021 e. u. . Äg: Måns Persson, UMEÅ.

09/10. Domare LARS OLOFSSON. Ringar vid starten.Hittar spåret i bakkanten av spårrutan.Klarar sedan alla vinklar och sträckor utan att

nämnvärt avvika från spårkärnan.Fick en lurig återgång på sin lott,men löser den så klokt och effektivt att jag som domare blev

imponerad.Skottfast.Markerar tydligt för spårslutet utan att va den typen som direkt slänger sig över en rådjursklöv.Tiken hade hellre sett att

spåret fortsatt en bra bit till in i skogen.En riktigt duktig tik.Grattis! Tid. 15 Vpr. 1 ökl



Ekhöjdens Trolla SE25673/2021 e. u. . Äg: Sandra Forssten, Obbola .

10/10. Domare MALIN HÖÖK. Från start till v.2 som är återgång går hon 100% i spårkärnan! Ringar metodiskt v2 och v3. Slagar lite på s3

och s4. Övrigt mycket fint arbete! Grattis till championat! Tid. 14 Vpr. 1 ökl

Ekhöjdens Trolla SE25673/2021 e. u. . Äg: Sandra Forssten, Obbola .

02/10. Domare MALIN HÖÖK. Trolla startar bestämt och säkert, ringar första vinkeln, gör en liten avstickare, (större ringning) på sträcka två

vilket precis är på gränsen till mindre tappt när Trolla åter självmant är åter på spåret igen. V2 är klockren så även V.3 och sträcka 4. Ringar

i återgångsvinkeln metodiskt. Sista sträckan går galant fram till klöv. Grattis till ett 1:a pris! Tid. 24 Vpr. 1 ökl


