
 

 

LAG SM UTTAGNING FÖR RETRIEVER 2015 

 
Gävleborgsavdelningen har anmält ett lag som ska representera Lag SM i Dalarna den 15-16/8 2015. 

 

Lördagen den 2 maj var det uttagning för Lag SM. Vi träffades i slalombacken, Hofors, kl. 10.00. 

Det var 4 st. Ekl hundar, 3 st. Ökl hundar och 3 Nkl hundar som deltog (Anders och Zip, Nkl, lämnade återbud). 

Jag (Agneta Strömwall) hade gjort upp lagen inför uttagningen. 

Lag 1  Lag 2 

EKL: Daniel & Ina  EKL: Ulrica & Ako 

EKL Bengt & Grynet  EKL: Janne & Cimba 

ÖKL Kicki & Kimra  ÖKL: Annelie & Skägg 

NKL Dan & Berra  ÖKL: Ulrica & Ako 

NKL Daniel & Pica  NKL: Janne & Ruff 

Vi pratade oss samman innan start och kom överens om att vi gemensamt skulle ta ut laget. Alla skulle under 

dagen ha det i åtanke för att sedan skriva ihop sitt önskelag.  

Vi drog lott om vilket lag som fick starta först. De som startade som första lag på station ett fick starta som 

andra lag på station två. 

Första stationen var en kombinerad markering och dirigeringsstation uppför slalombacken på en maxtid av 20 

min och med möjlighet till bonuspoäng om det gick fortare. Det fanns även en del taktiska inslag för lagledaren 

att ta hänsyn till när denne fick förutsättningarna. 

Efter första stationen var det dags för korvgrillning i vindskyddet med medhavd matsäck. 

Den andra stationen började med en drive, markeringar och dirigeringar som skulle tas in i bestämd ordning på 

en maxtid av 20 min. Även den hade en del regler som måste följas och taktiken från lagledaren måste vara klar 

innan start. 

När andra stationen var genomförd var vi blöta efter dagens regn och lite ”frusna”. Vi packade ihop och åkte 

hem till Barkhyttan för att fika och rösta fram laget.  Laget kommer att ha träningar i Hälsingland och 

Gästrikland för att träna ”ihop sig” inför tävlingen. 

Laget som kommer att representera Gävleborg är: 
 

EKL: Daniel Broqvist & Duckstream Nian´s Concertina 

EKL: Ulrica Brorén & Seasprite Taste of Ako 

EKL: Bengt Andersson & Duckstream Nian`s Cister 

ÖKL: Anneli Jokinen & Reedsweeper`s Red Dragon 

NKL: Jan Juhlin & Rockdoves Heavy Horizon 

Se Agnetas bilder på nästa sida ☺ 



 

 

 

 

 


