NM I VILTSPÅRPROV FÖR RETRIEVER
I samband med SSRK:s viltspår SM 2008 ogs de fem bästa retrieverekipagen ut för att
representera Sverige i Nordiska Mästerskapen i Danmark 2009.

Det svenska landslaget bestod av:
Karin Lundin med Bianca, Dalarna
Antero Hiltunen med Tristan, Värmland
Gunilla Erlandsson med Zebbe, Bergslagen
Maria med Meia, Södra
Kent Öhman med Arrac, Gotland
Tillsammans tog vi hem titeln Nordiska Viltspårmästare, Norge på 2:a plats och Danmark på 3:e
plats på Nordiska mästerskapen 8/8 och 9/8 i Danmark.
Vi startade på fredag morgon, åkte ner till Lund, där vi bodde på hotell Ibis tillsammans med Karin
och Bianca. På lördag morgon åkte vi till Tappernöje camping i Danmark, där vi bokat fem stycken
stugor.
På kvällen gick vi igenom provupplägget.Till skillnad från svenska prov används bara blod, ingen
klöv. Man får söka på spårstarten själv i en ruta på 20x20 m. Danskarna har en återgång på 20
m,där spårläggaren fortsätter ut från spåret medan blodläggaren går tillbaka i samma spår,för att
sedan göra en vinkel. Danska hundar är vana att bara gå på bara blod medan svenska hundar är
vana att klöven drages i spåret och därför riskerar att följa spårlagarens spår.
Efter genomgången åkte vi till Gisselfelds gods, för att äta grillbuffe med övriga landslag. En
jättetrevlig kväll med trevliga människor.
På söndagsmorgonen samlades vi klockan nio,lite nervösa. Strålande sol, vindstilla, torrt som
fnöske i "skogen". Med jakthornsfanfar, enligt dansk tradition, åkte vi ut i skogen.
Karin och Bianca klarade provet galant på 40 min. Maria och Meia klarade provet på 50 min, efter
ett tappt. Antero och Tristan klarade provet på 60 min, efter ett tappt. Kent och Arrac fick bryta efter
tre tappt, en hjort i närheten var mera intressant för Arrac. Zebbe startade bra hittade spårstarten
direkt. Spårade i sakta tempo, nosade så att damm och myror yrde. Efter 800 m, vid
återgångsvinkeln gick Zebbe i spårläggarens spår,vi kom 30 m från spåret och fick tappt.
Zebberingade och försökte hitta spåret. Efter 60 min i hettan gick luften ur Zebbe och vi fick
bryta,vi hade då 200 m kvar till spårslut. Provet tog hela dagen, halv sju kom de sista tillbaka från
skogen.
Efter en kort överläggning av domarna, var det dags för prisutdelning. Till vår förvåning hade det
svenska laget fått mest poäng och vi VANN. Efter prisutdelning och grillning avslutades
mästerskapet och vi åkte till stugbyn och firade ytterligare vår seger. På måndag morgon åkte vi

hemåt, med en övernattning på Ibis hotell i Värnamo.
Tisdag morgon styrde vi hemåt till Nora efter en trevlig helg med många nya intryck.
Gunilla och Zebbe

