Särskilt b-prov nkl Rimbo 2010-08-01
Den 1 augusti anordnade LRK/Ö för fjärde året ett särskilt jaktprov i Gullunge utanför Rimbo. Det var flest labradorer bland de 16 startande
hundarna, men även några flat coated retrievers kom till start. Som alltid när man ordnar ett jaktprov önskar man sig bra väder och där blev vi
bönhörda.
Det var en fin och solig dag, men vi slapp den värsta värmen och dessutom blåste det, vilket var både behagligt och underlättade för hundarna i
sökarbetet. Enda nackdelen var de mängder med getingar som trakasserade oss under dagen. Domare var Jenny Hamring (Featherfinder’s kennel)
och hon berättade innan provet att hon värdesätter arbetsvilliga hundar. Hon fick också se många bra hundar under dagen och tyckte att
kvaliteten på de startande ekipagen var hög. Många hundar gjorde väldigt bra apporteringsarbeten och visade även prov på god lydnad i form av
stadga och fint fotgående.
Provet började med två enkelmarkeringar, där två kråkor skulle bärgas. Därefter följde en kort promenad till ett sök, där fyra vilt av olika slag
(and, fasan, kanin och duva) var utlagda på land och en trut låg i vatten. Dessutom fanns en kråka utlagd dit föraren skulle skicka sin hund i ett
riktat närsök. Efter söket avslutades provet med två enkelmarkeringar på vatten, en på blankvatten och en i vassen. Till slut skulle varje hund sitta
passiv då nästkommande hund hämtade sina landmarkeringar, för att visa att de kunde sitta tysta och lugna när annan hund arbetade.
Fem hundar premierades med förstapris för sina arbeten och det delades även ut andrapris och tredjepris. Några hundar hade inte sin bästa dag
och hamnade utanför prislistan. Vi i provledningen vill tacka Sofi Piehl som är så snäll och lånar ut sin mark till oss och alla duktiga funktionärer
som går upp i ottan för att hjälpa till hela dagen! Tack även till alla deltagare som gjorde detta till en trevlig dag!
Karin Westerlund, kommissarie & Åsa Westerlund, provledare
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Searover Kit’s Cash, labrador, Anita Olsson, Lidingö
Pilens Skade, labrador, Lennart Gustafsson, Norrtälje
Thorsvi Miltonduff, labrador, Anne-Marie Berger, Västerås
Inassicas Fogg, labrador, Katarina Dieden Faulkner, Stockholm
Viltvårdarns Nickel, labrador, Monica Thoresson, Hallstavik
Kullaholms Ask, labrador, Jörgen Orreflo, Bålsta
Zetastar Hot Tacco, labrador, Pia Candlert, Solna
Thorsvi Glenlossie, labrador, Ellis Larsson, Haninge
Fågeltorps Loke Löpare, flat, Inger Mellquist, Väddö
Zetastar Hot Chili, labrador, Margaretha Bruce Olsson, Tyresö
CIE WW-08 FIV-08, NO UCH SE U(u)CH NORDV-07 Smart Fellow’s Saved By The Bell, labrador, Camilla Johansson, Uppsala
Beauty Wise Final Champion, flat, Linda Aller, Gimo
Mylabs Di Fantasia, labrador, Monica Rahm, Vallentuna
SE VCH Gunway’s Indian Tribe, flat, Karin Hedin, Åkersberga
Highjump’s Later That Night, labrador, Ann-Charlotte Delin, Gävle
Elmshorn Lucy In The Sky, labrador, Eva Derland, Rånäs

Alla bilder är tagna av Christian Johansson

Kritikgenomgång

Prisutdelning

Domaren och alla funktionärer: Åsa Westerlund, Lillian Silverälv och
hunden Essie, Carina Svensson, Åke Sandberg, domaren Jenny Hamring, Ronny Svensson, Märta Segerström och hunden Jim och Karin
Westerlund.

