
Lure Race den 5-6 juli 2014 

Den 5-6 juli var det dags för årets lure race. Det var 24 hundar anmälda och 23 kom till start. 22 

dvärgpinschrar, 14 tikar och 8 hanar och en dvärg schnauzer hane. 

Nytt för i år var att vi har gjort tävlingsböcker som hundarnas resultat skrivs in i, de hundar som tävlat 

tidigare fick även sina gamla resultat inskrivna. Tävlingsboken ska alltid tas med till kommande 

tävlingar. Vi gjorde också placeringsdiplom till samtliga utom topp tre som precis som förra året fick 

rosetter.  

På lördagen samlades vi klockan 10 för genomgång och för träning för de som inte provat på det 

tidigare och för de som ville göra ett testlopp. Träningen innebär att se att hundarna springer och hur 

följsamma och snabba de är så att vi kan passa ihop de med en så jämn hund som möjlig. 

Eftermiddagen var det fri aktivitet och sedan var det grillning på kvällen och det är alltid lika trevligt- 

På söndagen samlades vi klockan 9 för att det inte skulle bli så varmt för hundarna. Morgonen 

inleddes med en snabb genomgång och sedan var det dags för första loppet. Alla var förväntansfulla 

inför dagens tävling och hundarna sprang jättebra. Sedan blev det en timmes paus och därefter 

började andra loppet. Nu märker man hur olika hundarna springer en del gör två jämna lopp, en del 

ett sämre andralopp och vissa toppar med ett bättre andralopp.  Efter att alla hade sprungit 

lämnades domarens poäng in till sekretariatet för poängräkning, hundarna sprang väldigt jämt, med 

mycket små marginaler ett lopp fick särskiljas då de hade samma poäng. Under tiden blev det fika 

och sedan prisutdelning.  Ett stort tack till vår domare Bernt ”Berra” Johansson och hans fru Carin 

som var starter.  Tack även till frederic och Lovisa för all hjälp med sekretariatet, tävlingsböcker och 

diplomen och till Tina för all hjälp i köket samt till vår fotograf Roger. Stort tack till våra sponsorer 

Hela resultatlistan. 

Dvärgpinscher hanarna 

1:a Schezzheims Nolte “Laban 115p 

2:a Tinniwinnies Djoser Black Lord “Ollie” 114,5p 

3:a Tinniwinnies Faunus Black Lord “Milo” 112p 

4:a Dream Pearl's Diesel And Power “Diesel” 111p 

5:a Tinniwinnies Cicero Black Lord “Nemo” 109p 

6:a Melzo's Fight For It “Rocky “ 107p 

7:a Tinnivinnies Dante Black Lord “Dante” 106p 

Tikarna 

 

1:a Dream Pearl's Smell The Magic “Zoya” 114p 

2:a Tinniwinnies Demeter Black Lady “Pixie” 113p 

3:a Brizby- Bisous “Brizby” 112p 

4:a Geishas Eternal Empress Iza “Iza” 111p 

5:a Dream Pearl's Angeleyes “Zoda” 109p 

6:a Rowan-Alley's Wild Card “Wilda” 108p 

7:a Geishas Invincible Heart “Zalza” 106p 



8:a Tinniwinnies Briseis Black Lady “Briseis” 104p 

9:a Fullträffen's Donatella “Tanja” 104p  

10:a Rock N'Bark Chelsea Grin “Chelsea” 101p 

11:a Rock N'Bark Drop Dead Gorgeous “Haley” 90p 

12:a Bimli's Black Beauty “Pixie”  Bröt båda loppen 0p 

Veteran Tikarna 

 

1:a Amie-Bisous ”Amie” 112p 

2:a Atilla- Amour ”Atti” 110,5 

Veteran hanen Alto- Mouselini ”Musse” bröt båda loppen 0p 

dvärg schnauzer hane 

1:a Mac Link's Legacy Of Sound”Svante” 101p 

 

Bilder från prisutdelningen 

 

1:a  Schezzheims Nolte "Laban" 115p LRV-14 och Best in field 2:a Tinniwinnies Djoser Black Lord 

"Ollie" 114,5p 3:a Tinniwinnies Faunus Black Lord "Milo" 112p 



 

1:a Dream Pearl´s Smell The magic "Zoja"114p LRV-14 2:a Tinniwinnies Demeter Black Lady  

"Pixie"113p 3:a Brizby- Bisous "Brizby" 112p 

 

1:a Amie- Bisous "Amie" 112p LRvetV-14 2: Atilla-Amour "Atti" 110,5p 



Bild på Tävlings boken 

 

 

 


