
 

DM i Fårup Sø den 16. 9. 2017 

Arrangementet blev afholdt på Fårup Sø Campings strandbred, Fårupvej 58, DK-7300 Jelling. 

DM blev en skarp konkurrence mellem de 4 kvalificerede: 

 Toto, sidste års Danmarksmester, 

 CathchMe, som netop forrige weekend lavede sit flotteste resultat i Elite klasse nogensinde, 

 Smilla, den eneste danske hund som har opnået den svære titel Dansk Vandprøve Champion. 

 samt Nala, feltets yngste hund, som med kun 2½ måned i Elite klasse både har nået at kvalificere sig til DM, fået sit 
første cert og fastholde 1. pladsen på den danske vandhitliste. 

Det var en spændende konkurrence med flot arbejde af både hunde og førere. Niveauet var blevet noget højere end ved sidste 
års DM i Ulslev. Og allerede nu er 4 hunde kvalificerede til at deltage i DM i 2018, nemlig Smilla, Nala, Toto og Aika. Det lover 
godt for en flot sæson i 2018! 

                       

Det blev Pia og Smilla, der blev nr. 1 med 208 point/cert og vandt den flotte guldroset. Stort tillykke med det fine resultat! 

Sølvrosetten måtte deles af far og datter. Anders/Nala og Sanne/Toto fik samme point, nemlig 178,5 og dermed en samlet 
andenplads til DM. 

4. pladsen gik til Rikke og CathcMe, som her til venstre klarer spring og bugsering af båd i fin stil. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Vandprøver i Fårup Sø den 16. 9. 2017 

I Elite klasse, Åben klasse og Startklasse deltog hunde på alle niveauer, og her var der rig mulighed for at se, hvordan 
forskellige typer hunde kan deltage i vandarbejdet og på hver sin måde opnå flotte resultater.  

Det var også en fin lejlighed til at se, hvordan newf’ens og landseerens naturlige instinkter for livredning kan udbygges til et 
flot samarbejde mellem hund og fører. 

I Elite klasse var der kun 2 deltagere, men til gengæld var begge ekvipager meget dygtige.  

Vinder blev Søren og Aika med 226 point og et cert. Det var en imponerende indsats, der blev ydet, og det bliver spændende 
at følge de to fremover. Desværre var de netop rykket op i Elite klasse ved vandprøven i Ulslev og nåede derfor ikke at 
kvalificere sig til DM i år, men det er de til gengæld allerede til DM i 2018! 

             

Andenpladsen gik til Marika Koski med landseeren Grafika. De var taget den lange vej fra Finland for at være med til 
vandprøverne. Marika deltog også i SoR og blev nr. 1 i VPS med sin yngre landseer Gilda. 

I Åben klasse placerede Mini (til venstre) sig på 1. pladsen blandt 3 deltagere. Her er han på vej op til Rikke med apporten. 

 


