
 

Katalog nr. 14  
Bonjami’s Donna (Stambogs nr. xxxxxx.) KLM. Tæve. f. 1.8.2003 Kon 
Ejer og fører: xxxxxx   
Spor nr. 1  
Donna startes godt op får hurtig god kontakt med sporet, men i lidt for høj fart. Donna har stor 
sporlyst og er i god kontakt med sporet frem til dyret. Føreren markerer sårleje og schweiss flere 
steder på sporet. 
1 Pr.   
 
 
Katalog nr. 15 
Hedeskov’s Luna (Stambogs nr. xxxxxx.)  KLM. Tæve. f. 2.11.2004 Kon 
Ejer og fører: xxxxxx.  
Spor nr. 2 
Luna startes godt op får hurtig god kontakt med sporet og går frem til lyngareal. Der får Luna 
problemer og bliver usikker. Føreren vælger at gå lidt tilbage og starter 10 meter væk fra sporet, 
men Luna mærker sporet igen og går 5 meter på bagspor inden Luna opdager det er bagspor.  Luna 
vender rundt og går nu direkte frem til både første og andet knæk i fast rem og tilslut møder dyret. 
Luna er meget ung og føreren mangler rutine, men det er en flot præstation på dagen. 
1 pr. Pokal for yngste KLM. 
 
 
Katalog nr. 16 
Ræhrbakken’s Bella (Stambogs nr. xxxxxx) KLM. Tæve. f. 10.4.2003 Færtsko 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 3 
Bella startes op og får hurtig god kontakt med sporet frem til en skovsti. Der får Bella problemer og 
roder noget rundt, men udreder til sidst. Bella går igen i god kontakt frem til første knæk der roder 
Bella meget rundt igen og bliver usikker til sidst går Bella vinkelret til venstre væk fra sporet og må 
kaldes tilbage. Bella startes op igen og går ca. 100 meter der bliver Bella noget usikker drejer igen 
vinkelret væk fra sporet og må kaldes tilbage. Bella startes op igen og går nu frem til dyret. Bella 
virker meget usikker er påvirket af at føreren vil bestemme.   
3 pr. 
 
Katalog nr. 17 
Lab-X-Streams Mamma Mia (Stambogs nr. xxxxxx) LAB. Tæve. f. 14.1.2005 Færtsko 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 4 
Mia starter godt op, men er meget ung og virker lidt forsigtig. Mia går dog i rimeligt kontakt med 
sporet 50 meter frem. Der får Mia store problemer og roder meget rundt. Der viser føreren sin store 
erfaring og vælger at går tilbage og starte op igen, men Mia har svært ved at komme ud til første 
knæk. Lige med èt starter Mia op og lægger sig ud i fuld line og går nu i stram line frem til dyret. 
Mia går sig op til velfortjent præmie. 
1 pr.        
 
 
 



 
Katalog nr. 18 
Tax (Stambogs nr. xxxxxx) KLM. Han. f. 9.7.2004 Kon 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 5 
Tax startes godt op går i god kontakt fra start til slut. Tax arbejder meget effektiv og er meget 
sporsikker. Føreren markere schweiss under vejs. Tax og føreren arbejder godt sammen 
1 pr. Pokal for bedste KLM. 
 
 
Katalog nr. 19 
Bayka Von Der HarlerHöhe (stambogs nr.xxxxxx) KLM. Han. f. 8.5.2004 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 6 
Bayka startes godt op og går i god kontakt med sporet frem til første knæk. Der arbejder Bayka med 
afledningsfært og roder lidt rundt og forsvinder skråt frem til venstre væk fra sporet og må kaldes 
tilbage. Bayka anvises schweiss og startes op igen og går igen i god kontakt frem til dyret. Bayka 
arbejder med stor lyst og energi. 
2 pr. 
 
Katalog nr. 20 
Moselund’s Almera (Stambogs nr. Xxxxxx) Curly Coated Retriever. Tæve. f. 6.2.99. Kon 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 7 
Almera startes godt op, men får ikke i første omgang ordenlig kontakt med sporet så efter 25 meter 
vælger føreren at gå tilbage for start op på ny. Almera startes op igen og går nu i god kontakt med 
sporet frem og klare første knæk godt. Almera får problemer ca. 40 efter første knæk der forsvinder 
Almera til venstre væk fra sporet og må kaldes tilbage. Almera startes op igen, men har store 
problemer med at få ordenligt kontakt med sporet og forsvinder igen til venstre væk fra sporet og 
må kaldes tilbage igen. Almera startes op igen og går nu frem til dyret. Almera virker utrænet og 
fører mangler rutine. 
3 pr.     
 
Katalog nr. 21 
Bommelunds Balder (Stambogs nr. xxxxxx) RUHÅR. Han. f. 4.6.2003 Kon 
Ejer og fører: xxxxxx 
Spor nr. 8     
Balder startes godt op, får hurtig god kontakt med sporet og er særdeles effektiv med stor sporlyst 
Balder arbejder i stram rem hele vejen. Blader viser en flot rundering i andet knæk Balder og 
føreren viser et godt samarbejde. 
1 pr.  
 
 
Dommers eller aspirantens navn og adresse 


