Resultat från landskampsuttagningen 2018
Då var årets landskampsuttagning avklarad, som i år hölls på Jägartorpet i
Värmland, och där det skulle avgöras vilka 4 ekipage som skall representera
Sverige vid årets landskamp mot Norge och Danmark.
Senaste månadens extremt torra och varma väder med dagliga temperaturer
runt 25-30 grader gjorde att spårförhållandena inte var de bästa. 12 ekipage
var anmälda och 9 kom till start. Domare för dagen var Pekka Liljegren,
Annelie Landgren och Leif Berntsson.
Väderprognosen inför helgen visade inte att någon svalare luft var i antågande
och för att inte utsätta hundarna (eller människorna heller för den delen) för
onödiga risker i värmen beslöts att flytta första spårstart från kl 08 till kl 06.
På både lördag och söndag gassade solen från en klarblå himmel och dessutom
fanns där även gott om glupska bromsar i olika storlekar, utsvultna mygg och
knott, men trots detta var stämningen god och på lördag eftermiddag kom
även en välkommen - men kort - regnskur. Spåren lottades på lördag kväll för
de 7 ekipage som kunde åka ut tidigt på morgonen. De övriga spåren lottades
kl 8 på söndag morgon när de deltagarna fanns på plats.
Deltagarna startade i tre omgångar om tre ekipage och att förhållandena var
tuffa kunde nog alla skriva under på. Efter att de första spåren var gångna var
ingen förare nöjd. Efter den andra omgången var det samma tongångar, och
när det tredje och sista gänget åkte ut strax efter kl 8 hade ingen presterat på
topp.
Vid prisutdelningen konstaterade Pekka att samtliga hundar hade haft det
jobbigt med spårningen, och presenterade sedan resultatet från
landskampsuttagningen 2018:
1 plac Anders Pedersen med HS Baronidas Emilia
2 plac Helena Widell med HS Nordjydens Tversted
3 plac Lina Börjesson med BGS Krypins Bonni
4 plac Tony Emilsson med HS Baronidas Lina
Reserv: Madelene Högbring med BGS Bella Lucny Vrch
Stort tack till Engelsons, Agria och Doggy som sponsrade med fina priser!
Tack också till domarna Pekka, Annelie och Leif för ett gott arbete!
Vi önskar svenska laget stort lycka till vid landskampen i augusti och att de ser
till att Fulfotingen får bo kvar i Sverige även under nästa år!

