
Viltspår Okt
Sunny Delight’s Magna Charta SE36125/2018 e. u. . Äg: Malin Bennet, Hestra.  
02/10. Domare MARIE JACOBSSON. Störd av vilt på ett par ställen, men återgår självmant till spåret. Tid. 23 Vpr. 1 ökl

Petra wladcy kniei SE47400/2021 e. u. . Äg: Fredrik åkesson, Lagan.  
02/10. Domare MARIE JACOBSSON. Tar an spåret direkt. Lite osäker spårning str. 1 Viltkänning str. 3, föraren tar tillbaka och hunden tar an
spåret igen. F.ö. ett bra spårarbete. Grattis till SEVCH idag! Tid. 16 Vpr. 1 ökl

Blackneck's C'Wega SE22377/2019 e. u. . Äg: Håkan Englund, Reftele.  
02/10. Domare BENGT ERIKSSON. Tar an det anvisade spåret direkt och spårar utmärkt hela sträckan. Går kortare sträckor i vind men har
full kontroll på spåret, Ringar i V2, V4 och i spårslut. Utmärkt tempo och har inte behövt något ingripande eller hjälp från
hundägaren/domaren. Utmärkt prestation. Tid. 13 Vpr. Gk anlkl

Goldmoore's Pure Shadow (Zeb) SE13333/2020 e. u. . Äg: Hans Johansson, Bottnaryd.  
06/10. Domare BENGT ERIKSSON. Startar i rutan och har svårt att koncentrera sig på uppgiften, går länge runt i rutan utan att direkt
markera spår. Markerar ibland spåret men släpper det och efter ca 30 minuter vill ägaren ha hjälp att påvisa var spåret startar. Hunden tar
då spåret och spårar okoncentrerat till bloduppehållet på S1 där den avviker och hittar inte spåret utan tiden går ut och provet avbryts. Tid.
45 Vpr. 0 ökl

Australian Mates Greetingsfromfina SE40773/2019 e. u. . Äg: Carina Jonsson, Myresjö.  
06/10. Domare BENGT ERIKSSON. Tar an spåret direkt och spårar utmärkt med ett lugnt tempo hela sträckan. Mycket spårnoga med
utmärkt kontakt med föraren. Ringar i V2. En utmärkt prestation . Tid. 14 Vpr. Gk anlkl

Lakelabs Causing Flow SE13313/2017 e. u. . Äg: Jennifer Hofsö, Landsbro.  
06/10. Domare BENGT ERIKSSON. Tar an spåret direkt och spårar mycket bra hela sträckan. Har några mindre avvikelser men återtar
spåret snabbt självmant. Ringar i V2, V3 och V4. Utmärkt tempo Tid. 15 Vpr. Gk anlkl

Ställa SE58050/2017 e. u. . Äg: Dennvy Eriksson & Maria Jansson, Lur.  
13/10. Domare BENGT ERIKSSON. Startar tveksamt i tutan och tar till sist spåret utanför rutan i vind. Får problem i V2 med bloduppehåll
och återgång, får en längre tappt. S3 går bra V3 med bloduppehåll får tiken en längre tappt spårar sedan osäkert på S4 med en längre tappt
till följd på V4. S5 blir osäkert kryssande och tiken ringar i spårslut. Utmärkt tempo och godkänd skottprövning. En tik som för dagen inte
visade rätt intresse för viltspårning. Tid. 42 Vpr. 0 ökl

Sunny Delight's Magna Charta SE36125/2018 e. u. . Äg: Malin Bennet, Hestra.  
16/10. Domare BENGT ERIKSSON. Söker snabbt och effektivt av rutan och hittar snabbt spåret. Spårar utmärkt och spårnoga i ett mycket
lämpligt tempo hela sträckan. Gör lagom stora och effektiva ringar i V2, V3 och V4. En utmärkt prestation som verkligen är värd ett HP.
SEVCH idag. GRATTIS!!! Tid. 16 Vpr. 1 ökl HP

Dejeskräckens Saga SE14419/2021 e. u. . Äg: Petra Sonneveld-de Jong, Hok.  
13/10. Domare MARIE JACOBSSON. En arbetsglad unghund som arbetar metodiskt och spårnoga. Med beröm godkänd! Tid. 12 Vpr. Gk
anlkl

Matheriz Little Legend SE25859/2019 e. u. . Äg: Marie Tälth, Hjältevad.  
31/10. Domare BENGT ERIKSSON. Har lite svårt att hitta spårstarten men efter 6 minuter så hittar tiken den. Får en mindre tappt på S1.
Ringar i V1, V2 och V3. Är lite nonchalant med spårningen bitvis och får några mindre avvikelser som hon återgår till självmant. Utmärkt
Tempo och Godkänd Skottprövning. Tid. 36 Vpr. 1 ökl

Ställa SE58050/2017 e. u. . Äg: Dennvy Eriksson & Maria Jansson, Lur.  
10/10. Domare BENGT ERIKSSON. Söker 2 minuter i rutan innan tiken hittar spåret. Spårar mycket bra men har en tendens att gå i vind
vilket medför att hon tappar spåret. Men hon återtar det omgående. Får en mindre tappt i vinkel med återgång. Hon jobbar mycket intensivt
på tappten och återfinner spåret . Ringar i V3 med bloduppehåll, Utmärkt tempo och Godkänd skottprövning. En duktig tik som kunde vara
lite mer spårnoga men klarar uppgiften mycket bra. Tid. 19 Vpr. 1 ökl

Ridgebow's Dolly Madison SE38449/2020 e. u. . Äg: Annica Claesson, Tenhult.  
31/10. Domare BENGT ERIKSSON. Hittar snabbt spåret och spårar mycket bra hela sträckan fram till V4 där återgången var. Klarar inte
den utan domaren får ingripa. Har en mindre tappt på S2 som hon reder ut. Ringar i V2. Utmärkt tempo och Godkänd skottprövning Tid. 26
Vpr. 2 ökl

Blackneck's C'Wega SE22377/2019 e. u. . Äg: Håkan Englund, Reftele.  
31/10. Domare BENGT ERIKSSON. Söker en stund innan tiken hittar spårstarten. Får en mindre tappt i V1, ringar i V2 och V4. Klarar övriga
delar av spåret mycket bra. Utmärkt tempo och Godkänd Skottprövning. Tid. 21 Vpr. 1 ökl


