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En flat coated
vann unghundsderbyt

tävling | unghundsderby

så stod det då klart att en Flat coated retriever hade vunnit och därmed slagit alla labradorer. Karin rankloo från 
Malmö med sin skattkammarens Isle of Islay fick ta emot publikens stående ovationer.

   unghundsderby    Den sjunde juni gick årets 
unghundsderby för retriever av stapeln vid 
vackra Humletorp i Värmland. Och efter en 
rafflande final stod Flat Coated retrievern 
Skattkammarens Isle of Islay ägd, uppfödd 
och förd av Karin Rankloo från Malmö som 
segrare över 131 startande unghundar.

 

Fem stationer
Unghundsderbyt går i form av ett working-
test där alla hundar går igenom fem statio-
ner av olika slag. Svårigheterna ligger i den 
skiftande terrängen och unghundens egen 
mentala förmåga. 

När alla hundar gått igenom sina sta-
tioner och poängen räknats visade det sig 
att hela 28 ekipage hade fått över 90 poäng 
vilket i sig är smått sensationellt. Nio hun-
dar med poäng på 95 och över togs ut till 
semifinal. Här sållades ytterligare fyra bort 
och det återstod en flat och fyra labradorer.

Dags för final
Finalen var en fingerad jakt som stod mel-
lan de fem hundarna. Alla fem skötte sig 
bra men en av dem glänste lite mer än de 
andra. Och snart stod det då klart att en 
Flat coated retriever hade vunnit och slagit 
alla labradorer. Karin Rankloo från Malmö 
med sin Skattkammarens Isle of Islay fick ta 
emot publikens stående ovationer.

Placerade hundar
1. Karin Rankloo, Malmö med Skattkam-
marens Isle of Islay
2. Berit Gjøtterud, Norge med labradoren; 
Huntingmate Femme’s Brana
3. Anneli Jansson, Lidingö med Searover 
Twinkle Finest Star
4. Peder Carlsson, Hammarö med Ringlets 
Heather
5. Wolfgang Ronacher, Hagfors med Djur-
bergas Nordic Firethree

Efter prisutdelningen lämnades stafett-
pinnen över till SSRK Västra som nästa år 
får äran att anordna 2015 års Unghunds-
derby.
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