
 
Kredsmesterskab den 12. november 2016 

 
Der var tilmeldt rigtig mange hunde til vores kredsmesterskab i år. Vi 

havde givet tilladelse til at folk, der skulle bruge en færdselsprøve hos 

en SV godkendt dommer kunne stille op. 

I begyndelsen var der tilmeldt 13 hunde, men Daneskjold Unik fik 

kennelhoste og Haus Lintz Birdy slog sit ben, så vi endte op på 11 

hunde. 

Tidsmæssigt var vi nødt til at dele prøven op i 2 dele. Først spor og 

lydighed for B-AB-SL2, og IPO1 hundene og efter frokost lydighed 
for FP’erne  samt gruppe C (bidearbejdet) 

Derfor fik FP’erne lov til først at møde kl. 12.00, så de kunne komme med friske hunde 
samt hundeførere. 

Det gik rigtig godt på sporene, tak til William, der både havde skaffet sporarealet samt 
var sporlægger for SL2 hunden. 

 

Alle bestod på sporet, det er jo bare dejligt, så nu kunne vi køre hjem og begynde på 
lydigheden. Her gik det også godt for Beg. B-hundene, men knap så godt for AB’eren. 

Den første IPO1 blev disket mens Pascalis Nathan fra kreds 39 bestod lydigheden. Så var 

det spændende om Hanne og Buck, der fik 95 på sporet kunne hive lydighedsdelen hjem, 
og det kunne de- flot, flot. 

De 5 FP’ ere kom godt igennem lydigheden pånær 1 og nu skulle vi lige have afviklet C-
arbejdet for IPO1-hunden. Her bestod Nathan også - tillykke med det Kjeld. 

I byen bestod alle og det var hyggeligt at komme tilbage til klubhuset til varm kaffe, Ka-
tarinas æblekage og varme æbleskiver. 



Kredsmester i Beg. B blev: Normanners Wisky / Jan Nielsen. 

Kredsmester SL2: Dodge von Tjärneshaget (Buck ) / Hanne Kozuch. 

Tillykke til bestået Beg.-B:  

Maack’s Harley / Michael Andersen. 

Tillykke til bestået Færdselaprøve:  

Adler See Palme / Lisa Haargaard 

Adler See Quoll / Michelle Sønderbæk ( Kreds 55) 

Snjos Blue Ibor / Niels Birch Olsen (DCH) Dagens festligste indslag 

Normanners Humle / Pia Bennedbæk. 

Tillykke til bestået IPO1: 

Pascalis Nathan / Kjeld Petersen (kreds 39)  

 

Tak til dommer Lene Carlson, der bare er så god til både hunde og mennesker, tak til 

Steen for fin figurering, tak til alle hjælperne uden jer gik det slet ikke og til sidst tak for 

rødvin fra kredsen. 

 

Yvonne. 

 

Resultater kan ses her: http://www.schaferhund.dk/ARR/resultatliste.php?arrnr=10256 
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