Nordic Open 2010 i Åsarna, Sverige
Sølv til dansk kører i 4-hundeklasse
Nordisk Mesterskab - Nordic Open - eller "Nya Nordic Open", som
svenskerne har døbt den nye version af tävlingen, havde i år
deltagelse af ca 100 spand, herunder som 'det nya', også klasser
for blandingshunde.
Mesterskabet var samtidig svenskernes kvalificeringsløb til WSA
VM'et i Tyskland i uge 8.
Skønt med så mange startende - det giver en helt fantastisk
stemning på toppen af bakken omkring den fine gamle trækirke.
Det er den svenske polarhundeklub SPHK, distrikt Nedre Norra,
der er ansvarlig for løbet i Åsarna, og som sædvanlig var det et
særdeles veltilrettelagt løb med helt fantastiske spor.
Der var selvfølgelig styr på de allervigtigste ting... tidtagning,
skiltning og officials, men også bare sådan en lille ting som
opmærkning af p-plads/stakeoutplads, som tvinger de startende
til at holde sig til samme stakeoutplads alle løbets dage,
hvorved eventuel smittefare minimeres.
Det er bestemt et løb som kan anbefales :-)
Der var spænding til det sidste i 4 hundeklassen (som kørte 9,9
km pr heat) idet der efter første heat kun var 40 sekunder
mellem de 5 første i klassen. Bare et sekund adskilte nr. 1 og nr.
2, hhv Marie Israelsson som kørte i tiden 21:59, og Michael Frost
på 22:00.
Det blev tæt løb mellem de 3 første i 4-hundeklassen... det
endelige resultat blev guld til Marie med bare 13 sek. til Michael
som fik sølv - herefter 19 sek. til bronze som gik til Sebastian
Dunvret, der med Jenki Lindgrens hunde flot kørte sig op fra en
4. efter 1. heat.
Jenki Lindgren vandt overbevisende i 8 hundeklassen og Tarja
Pyykkö i 6-hundeklassen.
Se de officielle tider - og flere resultater på
www.draghundsport.se

Michael Frost og 4-spandet...
Frost 'n' fun Heartbreaker 'Gibson'
Frost 'n' fun IQ
Frost 'n' fun HiJack
Cold feet Rocket

