
Viltspår Augusti
Strömfårans Backslash Ballade SE58153/2021 e. u. . Äg: Sandra Svensson , Ödeshög.  
08/08. Domare SKOGLUND LOVISA HOLM. Tar an spår utan problem och fortsätter i ett jämt och behagligt tempo. Kommer in i släp på
återgång genom att gena något, vilket gör att återgång inte gås ut i fullt. Fin skottprövning. Tid. 14 Vpr. 1 ökl

Bollbynäs Eros SE56857/2021 e. u. . Äg: Anders Gustafsson, Bottnaryd .  
13/08. Domare SKOGLUND LOVISA HOLM. En mycket spårglad hane som visar stort intresse. Ringar slutet, men har i övrigt inga
anmärkningar. Lovande ekipage. Tid. 15 Vpr. Gk anlkl

Carmal's Xciting Discovery SE19254/2021 e. u. . Äg: Anna Andersson, Forsheda.  
22/08. Domare BENGT ERIKSSON. Söker snabbt och effektivt i rutan. Hittar spåret och spårar mycket bra men med ett något för högt
tempo. Missar lite vid bloduppehållet på S2men återtar spåret. Klarar inte V2 med återgången utan drar iväg så domaren får ingripa.
Ringar i V3 och får en mindre tappt när han även där drar iväg innan han kommer tillbaks till spåret. Avslutar spårningen mycket bra, En
duktig hund som måste lugna ner sig lite i spårarbetet. Skottprövning är gjord tidigare. Tid. 18 Vpr. 3 ökl

Staffelinds DaBuzz SE44686/2021 e. u. . Äg: Anneli Gustavsson , Hok.  
29/08. Domare MARIE JACOBSSON. Inte helt spårnoga, men klarar provet utan hjälp av domaren. Tid. 37 Vpr. 1 ökl

LILLA FÄLLANS HÅLLI SE53040/2021 e. Fogdegårdens Gangster SE46893/2020 u. J PÖSANS FÄLLA SE22416/2019. Äg: Josefin
Börjesson, Hok.  
01/08. Domare BENGT ERIKSSON. Går in i rutan och hittar snabbt spårstarten. Spårar mycket bra, Får en mindre tappt i V1 men
ringar föredömligt och hittar sedan spåret igen. Spårar vidare men blir lite osäker vid bloduppehållet på S2 Klarar V2 med återgången
mycket bra. Får lite problem vid V3 med bloduppehåll i vinkeln samt visar tydlig viltstörning. Får en längre tappt där men reder ut den.
Ringar vid spårslut. Utmärkt tempo. Skottprövning är gjord tidigare. Tid. 39 Vpr. 1 ökl

Hjortroket Ozzy SE26204/2021 e. u. . Äg: Markus Bengtsson, Vrigstad.  
25/08. Domare SABINE DINNING. Startar mycket fint, klarar samtligt ua, lugn o klok spårhund som jobbar utmärkt. Mycket fin linföring
Tid. 16 Vpr. 1 ökl

White matrix california gurls SE20421/2015 e. u. . Äg: Matilda Åsén Pedersen , LEKERYD .  
19/08. Domare SKOGLUND LOVISA HOLM. Är idag ofokuserad i spår och får aldrig riktigt fäste. Arbetar konstant för att lyckas men
kommer aldrig riktigt in i ett spårarbete. Märks att det är en hund som vill men får inte riktigt till det idag. Tid. 44 Vpr. 3 ökl

The hunting joker alfo SE59402/2019 e. u. . Äg: Sandra Svensson, Ödeshög.  
08/08. Domare SKOGLUND LOVISA HOLM. Tar an spår fint och arbetar obehindrat fram till återgång där han ringar. Får sedan upp
färskt vilt i samband med återgång och går av spår för återtag. Löser resterande sträcka utan anmärkning. Tid. 33 Vpr. 2 ökl

Jinx Corellia SE19150/2020 e. u. . Äg: Matilda Åsén Pedersen , Lekeryd .  
19/08. Domare SKOGLUND LOVISA HOLM. Är något osäker i start och början av spår men kommer in i arbetet. Sträcka tre är mycket
risig men hund gör ett mycket bra jobb och avslutar med god skottprövning. Tid. 42 Vpr. 1 ökl

LILLA FÄLLANS HÅLLI SE53040/2021 e. Fogdegårdens Gangster SE46893/2020 u. J PÖSANS FÄLLA SE22416/2019. Äg: Josefin
Börjesson, Hok.  
17/08. Domare ELISABETH FYHR. En hund som visar prov på stor arbetslust och motivation. Har viltstörning redan i startrutan och den
störningen "hänger med " under första delen av spåret. Vid sträcka 4 och mot slutet spårar hon alldeles utmärkt. Verkar idag även
påverkad av torkan. Beröm till föraren som låter hunden jobba på självständigt. Lycka till i fortsättningen! Tid. 28 Vpr. 3 ökl


