En rapport från Sena Elit vid Gärsnäs 10 novebmer 2018
Ett typiskt novemberväder. Dimma, fuktigt, rått och vind från Österjön. Bra för hundarna,
mindre bra för oss som var sämre klädda.
Nio ekipage, två från Danmark, ett från Öland, resten från Södra.
Sena Elit är ett CACIT-prov, biljetten för att tävla utomlands i än mer kvalificerade
sammanhang. För att lyckas ta sig dit krävs minst ett första pris med 8 på fält och det kom att
bli stenhårt mellan Sverige och Danmark om CACIT-biljetten.
Domare var Claes Christensen från Nordjylland, Provledare Nils Linde och jag själv som
slutförde min provledarutbildning.
Första par ut var Skogs Myra och Petermanns N-Emmie från Danmark i knähög rapps.
Dansken visade upp en imponerande reviering, Skogs Myra såg nästan ut att gå ur hand men
det visade sig att hon hade fågel i näsan och redan i första släpp fick vi se en fin rapphönskull
i luften för henne, och hon skötte sig med äran i behåll.
Sen rullade det på i släpp efter släpp, Vi såg fågel luften för flera hundar.
Efter första släppen, fick jag en pratstund med Claes och vid den tidpunkten höll han tre
hundar högst. Petermanns N-Emmie Danmark, Sansas Black Beaty och Skogs Lexus Sverige.
Fart, stil och väl sammanhållet sökarbete avgjorde hans prioritering och det var han också
väldigt tydlig med att han såg som avgörande för fortsättningen av dagen vid
kritikgenomgången.
Och när dagen var slut hade Skogs Myra, Lisbeth Walter Tjäder, jobbat upp sig till ett
förstapris med 8 på fält och slagit Petermanns N-Emmie som fick nöja sig med ett andrapris
och 6 fält. I topp fanns Skogs Lexus, Lisbeth Walter, första pris med nio på fält och totalt 190
poäng. Och Stubmarkens Max, Kjaer Paulsen, Danmark, första pris med nio på fält och totalt
190 poäng, där också.
CACIT gick till Stubbmarkens Max och det var hårfint men, fart, stil och väl sammanhållen
reviering avgjorde till Danmarks fördel mot Sverige.
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