
Glennar på SM-äventyr i storskogen 
 
Terrier-SM i viltspår 2019 hölls 8/6 i skånska Klåveröd, i Söderåsens 
fantastiskt fina, högväxta skogar. Svenska Terrierklubbens arbetsgrupp för 
viltspår, med Susanne Sarezäter i spetsen, arrangerade tävlingarna på ett 
mycket bra och trevligt sätt i år igen. 
 
Av de 40-talet terrierraser som finns inom Svenska terrierklubben var 13 
raser representerade med 21 hundar anmälda, varav 19 hundar slutligen 
kom till start. Enbart hundar som fått minst en 1:a  i provresultat (d v s 
högsta provresultat) tidigare var kvalificerade att tas ut till SM av de olika 
rasklubbarna - en viss kravhöjning jämfört med tidigare år. Många av 
hundarna som kom var både viltspårschampions och hade vunnit sina 
rasklubbars interna KM/uttagningstävlingar 
i tuff konkurrens för att få åka. 
 
Proven genomfördes som officiella öppenklasspår, och alla var mellan  
695 och 697 meter långa. Hela 13 hundar fick icke godkänt provresultat 
(nolla) - spåren var svåra och de färska viltstörningarna stora detta år. 
 
Störningar kände tyvärr även glennen Bowler Hat’s Gavott ”Eira” och  
Berit Magnusson av. De hade så förtjänstfullt tagit silver i 2018 års SM,  
och hoppades kunna försvara resultatet i år genom ytterligare ett väl 
genomfört prov. ”Eira” var tyvärr inte alls på hugget denna dag  - kanske 
det mycket nära förestående löpet, eller en lurande halsinfektion, gjorde 
att hon inte alls kände för att spåra denna dag. Hon fick många chanser att 
ta sig ur startrutan - hon var på spåret flera gånger - men gav upp och ville 
inte fortsätta. Till slut var det bara för Berit att bryta. Tråkigt att inte få gå 
klart sitt spår! Men så är det med hundar, och inte minst med spår - även 
mycket rutinerade hundar kan ha en dålig dag, ibland är skogen oväntat 
full med svåra störningar, väder och vind och mycket annat kan påverka 
spåren.  
 
Förra året pratade jag med en ledsen ägare till en yngre Staffordshire 
bullterriertik som tränat järnet, konkurrerat ut ”gamla viltspårs-rävar” i 
staffeklubben, åkt ända från Lycksele med familj och flera övernattningar 
för att sedan se hunden krokna totalt vid själva provtillfället. Och så kan 
det vara - precis allt kan hända i spårskogen och det är mycket lite man 
som förare kan göra för påverka hundens förmåga och vilja att spåra från 



ena dagen till den andra. Förutom möjligen fortsätta vara lugn, trygg, 
stabil och bete sig ”som vanligt” oavsett hur det går.  
 
Till slut stod det klart att enbart sex hundar fick godkänt provresultat i år, 
varav en hund fick en 3:a (lägsta godkända resultat), två hundar fick 2:or, 
och tre hundar fick 1:or (högsta godkända resultat). Inga ”HP” delades ut i 
år. 
 
Glädjande nog gick Bowler Hat’s Foxtrot ”Glen” med Ing-Marie Alfredsson 
i linan mycket stabilt i sitt spår. ”Inte en millimeter utanför spårkärnan” 
som domaren och eftersöksproffset Linus Lydebring uttryckte det. Med 
den prestationen knep Glen en av de sällsynta 1:orna för dagen, och 
tilldelades bronset i terrier-SM i viltspår 2019! Vann gjorde en Irish 
Softcoated Wheaten terrier, medan en Staffordshire Bullterrier tog 
silverplatsen. 
 
Detta innebär att det varit glennar på pallplats i terrier-SM två år i rad,  
och vi hoppas att på detta sätt inspirera fler att viltspåra och ha kul i 
skogen tillsammans med sina nos-visa glennar! 
 


