
Viltspår September

Idkas kryddiga Chili SE25370/2020 e. u. . Äg: Barbro Cederqvist Marklund , Holmsund . 

18/09. Domare MALIN HÖÖK. Chili går på spår direkt, genomgående mycket bra spårarbete, förare läser sin hund

exemplariskt! Ringar vid 3 vinklar metodiskt och återfinner spår omgående. Grattis till ett väl genomfört prov! Tid. 17

Vpr. 1 ökl

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

12/09. Domare LARS OLOFSSON. En helt felfri spårning från start till spårslut.Spårar i eller mkt. nära spårkärnan.Är

enormt noga i vinklarna, ser ut att med minsta möjliga ringning vilja säkra upp vinkelns riktning så att hon är 100%

trygg med att komma ut rätt.Ett anlagsprov utfört på bästa sätt! Tid. 12 Vpr. Gk anlkl

Z'Athenas Under The Milky Way SE65150/2021 e. u. . Äg: Birgitta Dyani, Vännäs. 

04/09. Domare LARS OLOFSSON. En 10 mån valp som behöver få mer skogsvana samt mogna i sitt spårande.Är ännu

lite valpig för att orka hålla de fokus som behövs för att klara ett fullängdsspår.Bitvis fungerade spårningen fint!

Maxtiden ö-skriden.Ej gdk. Tid. 55 Vpr. Ej gk anlkl

Junkbodas Stella SE29601/2021 e. u. . Äg: Ann-Cristin Löfvenius, Robertsfors. 

11/09. Domare MALIN HÖÖK. Tar an spår bra, ringar v1, s2 ua. Ringar v2 med mindre tappt fast hittar åter till spåret

själv. V3 går hon förbi och får återsättas av domare. Mycket kryssande och trolig viltstörning då hon lämnar spår för

utforskning på sidorna. Ringar återgångsvinkel. Markerar ej spårslut. Hon behöver träna på korta spår och bygga

intresse och självförtroende för spårarbetet. Tid. 40 Vpr. 0 ökl

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

11/09. Domare MALIN HÖÖK. Indy startar spåret mycket bra, ringar första vinkeln, bra andra sträcka. Ringar v2, en del

kryssade fram till v. 3 som är perfekt. Avvek s 4 och fick återplaceras av domare. Ringar sista vinkel och klöv. Tyvärr en

familj bärplockare vid spårslut. Indy spårar bitvis väldigt fint och självsäkert, men är känslig för yttre omständigheter

och behöver lite mer träning på kortare spår. Tid. 35 Vpr. 3 ökl

Frnsson’s Elin SE26905/2021 e. u. . Äg: Gun-Mari Fransson, Umeå. 

11/09. Domare MALIN HÖÖK. Tar an spår självsäkert, spårar genomgående mycket målmedvetet. Får en trolig

viltstörning i återgångsvinkeln där hon ringar samtidigt får hon ett helt annat intresse ca en minut, hon släpper det och

spårar vidare i med samma intresse för ursprungsspåret som innan. Grattis till en fin prestation! Tid. 26 Vpr. 1 ökl

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

I SE46276/2014. Äg: Mikael Kyrk, Umeå. 

21/09. Domare MALIN HÖÖK. Fin och tydlig spårstart, sträcka 1 ua. Tappar bort sig och trasslar till det bland träd i

första vinkeln men återgår självmant till spåret. Håller sig därefter i spåret till spårslut. Gör ett imponerande fint

spårarbete från och med sträcka 2. Grattis till godkänt anlagsprov! Tid. 13 Vpr. Gk anlkl


