Lag SM 2015
Vid uttagningen till årets gävleborgslag lag SM lördagen 2 maj så kom väl inte det så många
ekipage till start som man kan önska. Dock kändes det som att de hundar som kom dit gjorde
ett bra intryck trots att det var så pass tidigt på säsongen.
Uttagningen avgjordes genom röstning av de som var med, och ledde till följande lag:
Nybörjarhund: Ruff med förare Jan Juhlin.
• Öppenhund: Skägg med förare Anneli Jokinen.
• Elithund: Ina med förare Daniel Broqvist.
• Elithund: Ako med förare Ulrika Brorén.
• Elithund: Grynet med förare Bengt Andersson.
•

Laget har samlats för gemensamma träningar vid 3 tillfällen, som då lagts upp av deltagarna.
Vid första träningen hade laget önskemål om att ha lagledare.
Vinstlotten drogs av Dan Ekengren.
Fredagen 14 augusti träffades vi på en campingplats vid namn Ratt o Roder några km från
provplatsen i Gagnef, Dalarna och laddade upp inför helgens prövningar.
Solen visade sig och hälsade oss välkomna!
Jag (Dan) fick åka till Bodarne bygdegård för info om helgens tävling.
Där lottades vi till startnummer 15 och därmed så skulle vi starta på ruta 3 som tredjegrupp.

Lördagen 15 augusti
Vi startade på ruta 3 kl. 08.30 med att vår nybörjarhund fick en enkelmarkering, som tog lite
tid att få in tyckte nog alla av oss, men när jag tittade på klockan så hade det bara gått 2
minuter av de 20 som var rutornas maxtid. Den som startar får ta allas nervositet.
En enkelmarkering till vår öppenhund (Skägg) och även en av elithundarna (Ako).
Sedan 2 dirigeringar till Grynet och Ina (elit).
Alla apporter var inne på 9 minuter och 79 poäng till laget.
Startade på ruta 4 kl. 09.42. Ruff tog in sin enkelmarkering utan problem sedan fortsatte
Skägg och Ako på samma spår med en varsin markering. Grynet och Ina tog en varsin
dirigering och det flyter på riktigt bra för laget, tid 7 minuter och 94 poäng.
Ruta 5, vatten och sankmark. Laget kommer till start kl. 12.33 efter en lång väntan och rutan
ser svår ut. Många lag har problem med den. Men Ruff är säkerheten själv på sin markering
bakom en vassrugge. Sedan tog Grynet en lång markering till vänster. Ako får en lång
markering rakt fram. Skägg måste ha haft ”dummyradarn” på då han tar sin dirigering
(Anneli sa att hon viskade till hunden var den låg, men jag är skeptisk ☺). Ina avslutade med
en dirigering. Vi tog hem 93 friska poäng till laget, tidsåtgång var 11 minuter. Viktiga poäng!
Ruta 1 vi kom till start kl. 13.08. En markering till Ruff som han spikar och sedan en varsin
dirigering till resten. Efter 7 minuter så hade vi 88 poäng till.
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Dagens sista ruta. Ruta 2 med enkelmarkeringar till varje hund. Nybörjarhunden börjar.
Sedan öppenhunden följd av elithundarna. Snårig terräng med branta kanter. Fick ihop 83
poäng här och alla var inne inom 7 minuter.
Då inte man fick se resultatet från ruta 3, så var det spännande att invänta att alla skulle bli
klara. Vi åkte tillbaka till campingen för sol, bad och grillning. Kollade om resultaten hade
kommit fram regelbundet. Daniel knackade på vår husvagn runt 10 tiden och sa att vi låg 2:a
efter dagens tävlingar.
Häftigt, samma poäng som 1:an också!

Söndagen 16 augusti
Då det gått så bra för oss under lördagen fick vi starta senare på söndagen. Det var upplagt
så att på ruta 6 var hela laget med. Ruta 7 var delad på a och b. Vi fick börja på ruta 7b vilket
var en Walk up med 3 av lagets hundar, de andra 2 fick starta på 7a.
Vi startade kl. 10.18. Anneli och Skägg, Bengt och Grynet samt Daniel och Ina tog ruta 7b där
de fick en varsin dirigering och markering. Vi fick ihop 103 Poäng där.
Laget gick vidare till ruta 6 där vi tävlade tillsammans igen. Markeringar till alla. Först till Ruff
som fick hämta in sin Sedan kastades det ut 4st. Den sist kastade fick hämtas in med
öppenhunden sedan elithundarna i den ordning som de var uppställda.
85 poäng inkasserades.
Då var det bara ruta7a kvar att göra. Där var det Jan med Ruff och Ulrika med Ako som fick i
uppdrag att lösa uppgifterna. Ruff fick en enkelmarkering och Ako en dubbelmarkering,
sedan bytte de plats (med fotgång) och tog en till enkelmarkering var.
Vi fick ihop 66 poäng där.
Tävlingen var över för lag SSRK Gävleborg.
Vi hade sett att det gick riktigt bra för flera av våra konkurrenter och det riktiga flytet för att
vinna en sådan här tävling med så många bra hundar och förare fanns inte där på söndagen.
Men känslan att vi var med högt upp i tävlingen fanns och det är med stor stolthet jag vill
tala om att vi placerade oss på tredje plats!!!
Tredjepris på Lag SM för lag SSRK Gävleborg känns härligt!
Ruff och Jan 3:e bästa nybörjarhund, Skägg och Anneli 4:e bästa öppenhund, Ina och Daniel
14:e, Grynet och Bengt 15:e, Ako och Ulrika 21:a bästa elithundar. Bra Jobbat!
Viken helg!
Lagledare Dan Ekengren.

