Söndagen den 2 juni 2013 kl. 15.00 genomfördes den första SM-tävlingen i WBKs
historia!
Vinnare blev Annika Hamilton och Abbe, Silver medaljörer blev Margaretha Holtman och
Paddy och bronsplatsen gick till Kerstin Mårtensson och Goliat. Lagvinsten gick till Ewa
Troeng och Antonio, Angelica Persson och Zacki, Helena Örnfeldt och Coby, Annika
Hamilton och Abbe samt Bengt Karlson och Emil. GRATTIS!
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Vinnande laget: Ewa Troeng och Antonio,
Angelica Persson och Zacki, Helena
Örnfeldt och Coby, Annika Hamilton och
Abbe, Bengt Karlson och Emil

Tävlingsmomentern i den individuella tävlingen bestod i inkallning på tid, fem rallymoment
och fem agilityhinder samt uppletande och inhämtande av föremål under max två minuter.
Det fanns tio föremål av olika material och storlek och Abbe som kammade hem vinsten
hämtade in åtta av dem samt två koner (vilka inte räknades eftersom de bara markerade
sökområdet).
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Lagtävlingarna började med luffarschack med hund och det vinnande laget hade sittande
hundar, medan motståndarlaget spelade med liggande hundar. Motståndare var Helena
Largerroos och Wilma, Katarina Tegeborn och Beo, Lotta Grönberg och Qeno, Frida
Westberg och Smilla samt Kerstin Mårtensson och Goliat. Nästa tävlingsgren var en stafett
där man skulle ta sig runt en slalombana med en skottkärra med vattenlast eller med en
plastsked i munnen med potatis på runt samma bana. Hunden skulle befinna sig kopplad vid
förarens sida. För att göra det ännu knepigare
fanns skålar med godis utställda som störning
längs banan också.
Den tredje och avgörande grenen var bowling
med hund. Där hunden skulle välta ned
käglorna självständigt, men där
hjälp/påverkan av föraren var tillåtet.
Efter SM-tävlingarna hade vi medlemsmöte och
sedan bjöds det på grillat.
Tack alla för en fantastiskt rolig dag på
klubben!

