Reportage från utställning i Sollefteå 10maj 2014
När utställningens ansvarige Henrik Kåren stängde anmälningarna hade 63 stövare 4 drevrar
och 11 beaglar anmält sitt intresse för att bli bedömda av domare Göran Johansson med
asspiranter. När ”bestyrelsen” som bestod av eldsjälar från Sollefteå i form av Lars Olsson
och Björn Jonsson, Henrik Kåren, Sven-Axel Malmsten, Anders Strandlund mfl hade intagit
den traditionela laxmacka efter bestyren med uppsättning av ringen och ringsekreterar tältet
med mera så visade sig också vädret på en bättre sida än under natten och tidiga
morgontimmen då regnet strilade ner.
I svalkande och lite halvklart väder drog så utställningen igång med drevrar och beaglar för
att sen övergå till stövarna, där smålandsstövarna var först ut med 23 startande hundar, när
domare Johansson var klar med sin bedömning stod IDA s52684/2009 med ägare Tore
Nilsson från Åseda som BIM småland och S38821/2005 Sammsgårdens Valle ägare: Cristel
Karlsson från Vindeln som BIR. Dagen fortsatte och Schwyzerstövaren ODEN SE28982/2013
gjorde premiär i utställningsringen, med gott betyg av domare Johansson, en hund för
framtiden kan man summera utlåtandet, vidare som kom vartefter en dunker och ett stycke
ryskstövare och tillslut även en Luzernstövare in i ringen, den ryska stövaren med excellentutlåtande och tillslut en BIS 4 placering för E13362/2013 Usvavaaran Milli ägare: Robert
Höglund från Sidensjö. Nu behövde domare Johansson med ringsekreterare Bibbi Sondell och
Maria Hansson en kaffe paus innan de finskastövarna och hamiltonstövarna skulle runda av
dagen. 13 Finska stövare gjorde sig redo och när krutröken lagt sig stod ALEDALENS LURMAJA SE32029/2010 med ägare Ulf Kåren Näsåker som BIM bland de finskastövarna,
snäppet värre var dock finskstövare SE 32167/2011 Finnörjes tomi ägare: Tore Lundgren
Trehörningssjö som blev BIR och slutligen BIS 3. Efter en lång dag så var det så dags för 23
hamiltonstövare att entra ringen för att få sina bedömningar. En glad Anders Strandlund
med sin Harlyckans Prins SE10480/2011 fick BIM rosetten av domare Johansson medans en
kanske ytterligare lite gladare Jan-ove Hansson från Bollstabruk med hamiltontiken
S63410/2008 Aina fick BIR rosetten och tillslut även den åtrovärda BEST IN SHOW rosetten.
Sammantaget en härlig dag, med många stövare som visar att vår verksamhet i allra högsta
grad lever, många skratt och gratulationer över raserna, det skålades i läskedryck och
förtärdes korv och hamburgare till Nipanhotellets stora förtjusning som även var värd för
utställnigsområdet, publik och hundägare köpte lotter för glatta livet och från sidan hördes
ibland även heja-klackar skandera från supportrar som inte passerat 7års strecket än när
deras hundkompisar gjorde så gott dom kunde i ringen. Vi från Västernorrlandsstövarklubb
vill tacka utställare, domare, asspiranter, ringsekreterare och publik för en härlig dag i
stövarenstecken och hoppas på upprepad succe på kommande utställningar under
sommaren
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