Resultatlista
Pinschersektionens
första klubbmästerskap
i viltspår. 6 juni 2008
11 av 13 anmälda pinschrar dök upp. Ett underbart vårväder i kombination med trevliga hundar
och människor gjorde detta första klubbmästerskap till en succé. Rasen förärades med två nya
viltspårschampions på KM, samt rasens tredje HP nånsin. 8 av 10 hundar i öppenklass fick 1:a pris.

Anlagsklass:
1.

Conspirol Breeze, Malin Ingesson

”Har två mindre avvikelser här på vilt, för övrigt perfekt jobbat.”

Öppenklass:

40 poäng

Godkänd

1.

Lilla Enebys Walencia, Inger J Hjerpe

42 poäng

HP

2.

Wincent, Anna Lööf

42 poäng

SVCH

3.

Hickson Aisha Altobella, Malin Ingesson

37 poäng

4.

Rivendells Belkira, Kicki Westman

37 poäng

5.

Asketvetens Destiny, Jessica Dahlqvist

35 poäng

6.

Appealing Grace Ambra Ad Astra, C & H Hedberg

32 poäng

7.

Xitamiz Othello, Ulla-Britt Svahn

32 poäng

8.

Xitamiz Prizma, Ann-Christin Ågren

32 poäng

9.

Be Meja’s Apu Nahasapeemapetilon, Sara Wallgren

27 poäng

10.

Romfartuna’s Artemis, Claes & Helen Hedberg

11 poäng

”Ett mycket bra ekipage, kanon arbete i värmen.”

”En hane som gillar att spåra, får vatten i vämen och löser sina svårigheter u.a.”

”En tik med det perfekta tempot. Mycket viltintresserad men håller spåret. Utmärkt jobbat.”

SVCH

”En tik som får lite problem med damm, får vatten och fortsätter i ett lugnt behagligt tempo. På sträcka 4 ligger gamla ben
men löser detta och spårar vidare.”

”Ett varmt väder tar hon spåret i ett sick-sackande sätt, men tar sig runt ändå. Bra att hon vattnas.”

”Börjar bra men stöter vilt på sträcka 3. Får promen men löser. Fortsätter lugnt men klarar sig runt.”

”En försiktig hane som får omstart. Svårt avgöra skog eller mig det är emot. Gör dock ett utmärkt jobb och vattnas emellanåt.”

”Startar om efter att ej ha fått kontakt med spåret. Spårar kryssande och delvis oroligt men håller spåret.”

“Har hyss för sig hela sträcka 1 (omstart). Får sedan tillsägelse flera gånger då han vill ut på vilt. Visar dock i större delen av
spåret ett utmärkt jobb.”

”Har mycket problem idag (räv).”

Under tiden domarna skrev klart protokoll och samrådde så passade vi på att gå tipspromenaden
som hade mestadels hundfrågor. Visste ni t.ex att Pluto är en omplaceringshund? Det fick vi lära
oss… Tack vare våra sponsorer så kunde vi erbjuda ett välfyllt prisbord, så alla fick varsin
foderpåse från Royal Canin, en matskål fylld med hundgodis och tuggben, nyckelringsficklampa
eller bok i näringslära samt diplom från såväl Pinschersektionen som Bassetklubben.
Första-, andra- och tredjepristagarna fick varsin pokal. De två nya viltspårschampionerna fick
varsin viltspårschampionrosett. Första-, andra- och tredjepristagarna i öppenklass fick välja varsitt
pris från Göteborgs Zoologiska: En sele, aktiveringsboll eller vattenflaska.
Tack allihopa, såväl deltagare, anhöriga och domare, för denna underbara dag tillsammans,
förhoppningsvis inte det första och sista KM i viltspår.

Pinschersektionens klubbmästerskap i viltspår sponsrades av bland annat

Lite bilder från KM:

Tävlingsansvariga Claes & Jessica avtackar domarna Inger & Roger
med ett vilttema: Dessertvinet Grythyttans Jakt och ölet Elk Brew.

Klubbmästaren i anlagsklass: Conspirol Breeze med matte Malin Ingesson.

Från vänster: Tvåan Wincent med Anna Lööf, ettan Lilla Enebys Walencia med
Inger Jernberg Hjerpe och trean Hickson Aisha Altobella med Malin Ingesson.

Xitamiz Othello efter avklarat spår, med matte Ulla-Britt och domaren Inger.

Det ska börjas tidigt, 3-månadersvalpen Tristan är förtjust i klövar.

Klubbmästaren i öppenklass: Tilda (Lilla Enebys Walencia) med stolt matte och domare Roger Skoglund.
Tilda fick HP på klubbmästerskapet, rasens tredje någonsin.

Poängpromenaden lockade många deltagare, såväl tvåbenta som fyrbenta.

Delar av dagens prisbord.

Destiny hittar klöven under såväl mattes som domarens översyn.

Kicki, Roger och Johan bakom nyblivna viltspårschampionen Mika (Rivendells Belkira).

Foto: Claes Hedberg & Malin Ingesson

