
Lure Racing Vinnare 2012 

Torsdags- träningsdag 

Vi har samlats för att börja Lure Racing träningen. Solen lyser och banan är lagd. 

Hundarna och dess ägare är taggade och uppspelta över vad som ska hända. 

Hundarna springer kompismässigt och vissa springer själva. Både ägare och 

hundar tycker det är roligt. Alla är glada och uppspelta inför morgondagen.  

Vi avslutar kvällen med grillning och ljusparty.                                        

Funktionärerna gör tävlingslistan och parar ihop hundarna efter deras förmåga att 

springa. När alla går och lägger sig är dom för väntans fulla inför tävlingsdagen! 

 

Fredag-tävlingsdagen 

Alla hundägare är samlade samt domare och funktionärer är på plats.    

Inroparen Jenny Kjellman delade ut kappor till de startande.                    

Kapporna har färgerna blå och röda för att domaren dömer på färgerna. 

Tävlingen börjar med valpklasserna.                                                          

Elisabeth Gyllenswärd som är start funktionär skickar iväg                                  

de tävlanden med en dunk i ryggen och säger NU!.                                         

Då släpps hundarna och ägarna är förväntansfulla på att deras hundar ska göra 

ett bra lopp. När det är dags för vuxenklassen så är hundarna ännu mera 

taggade. Avslutningsvis är det dags för veteranernas tur att göra sitt lopp.                                                                         

Dagen avslutas med fika och prisutdelning.  

Utan funktionärernas hjälp är dessa dagar omöjliga.                                           

Ett stort tack till vår domare Bertil Johansson och hans fru Karin som hjälpte till 

under de här dagarna. Även till våra sponsorer Agria, Igorex Produkter/Annette 

Persson med diplom, Avera med hundschampo och conditier ur sin aloe vera 

serie, Camilla Albrechtsen med långlinor och koppel och även till Adelövs 

krydderi med en stor fin korg med en massa saker i som gick till den som hade 

bäst poäng, best in field. 

Funktionärer under de här dagarna har varit Jenny Kjellman, Lina Robertsson, 

Elisabeth Gyllenswärd, Christian Lagerek och Karin Johansson. 

Vi tackar Elisabeth och Christian för deras stora engagemang och gästfrihet. 

Jenny Kjellman och Lina Robertsson 

 



Resultatlista 

 
Dvärgpinscher tikar 
 

1. Dream Pearl's Smell The Magic       37p 
 

2. Geischas Eternal Empress Iza           36p 
 

3. Amie-Bisous                                         35p 
 

4. Biquet-Bisous                                       34p 
 

5. Geishas Invincible Heart                    33p 
 

6. Brizby-Bisous                                       33p 
 

7. Tinniwinnies Briseis Black Lady       31p 
 

8. Atilla-Amour                                        30p 
 

9. Exigor´s  Red Yasmin                          30p 
 

10. Dream Pearl's Angelaeys                   29p 
 

11. Exigor´s  Reed Patty                            29p 
 

12. Geishas Delicious Surprise                 28p 
 

13. Exigor´s  Red Arina                              28p 
 

Dvärgpinscher hanar 
 

1. Dream Pearl's Diesel And Power       36p 
 

2. Heziblos Lord Epacris                          34p 
 

3. Tinniwinnies Dionysos Black Lord      33p 
 

4. Exigor´s Red Pascal                               33p 
 

5. Queen of Avalon´s Blizzard                 32p 
 

6. Exigor´s Adonis Ruz                              31p 
 
 
 



Dvärgpinscher veteran 
 

1. Exigor´s Jewel In Red                            21p 
 

Dvärgpinsher valpar 
 

1. Exigor´s  Iminente  Aslan                      33p 
 

2. Exigor´s Ettriga Agata                           32p 
 
Pinscher tik 
 

1. Appealing Grace Ambra Ad Astra        36p 
 
Pinscher hane 
 

1. Beebronx Black Angel                            35p 
 
 

Best in field blev dvärgpinscher tiken Dream Pear's Smell The Magic med 37p 
 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

Lure-Coursing  

Lure coursing är simulerad harjakt och det är ett spännande äventyr för våra 
hundar, ett sätt för hundarna att rasa ut och samtidigt ett test av mångtusenårig 
medveten jaktavel.  
Lure-coursing är ett effektivt sätt att träna våra hundar för utveckling av muskler 
och ökad rörlighet.  
Detta gör att hundarna mår bättre, springer bättre och snabbare. När man ser 
hundarnas glädje inför lure-coursing inser man snabbt att detta en otroligt rolig 
sport. 
Lure-coursing ger möjlighet till maximal kraftutveckling, snabbhet, rörlighet, 
uthållighet och inte minst entusiasm och glädje.  
 
 
Man lägger ut en bana på ett fält med storleken motsvarande ett par 
fotbollsplaner, plant eller kuperat, placerar en motor som drivs av ett bilbatteri 
och som drar in en ca 600-800 meter lång lina, som är lagd i kurvor runt ett 
varierande antal trissor. Luren, en plastpåse i slutet på linan är den "hare" som 
hundarna intensivt jagar, när den far fram mellan trissorna (lure=lockbete på 
engelska).    Genom sin enkelhet behövs inga dyra tävlingsanläggningar.  



Allt som behövs är ett öppet fält, en motor, några trissor och en lina så har man 
ingredienserna för en glädjefylld upplevelse för hundarna och deras ägare.  

Vid en lure-coursing tävling samlas ett antal människor med syftet att ge sina 
hundar en upplevelse utöver det vanliga. 
 
När tävlingen går av stapeln åker man dit och vid ankomst anmäler man sig till 
sekretariatet inom den tidsrymd som anges i informationen man får hemskickad. 
Efter alla deltagare anmält sig lottas en startlista med vilka hundar som ska 
springa tillsammans samt vilken ordning hundarna startar i. 
När starten närmar sig värmer man upp hunden med en rask promenad. Man ska 
i största möjliga mån undvika att starta med en ouppvärmd hund då risken för 
muskelskador är större då. När det är dags för start går man med hunden till 
startfältet med munkorg och en kappa röd eller blå. Väl på plats vid start så startas 
hundarna med hjälp av en så kallad "starter", en person som ser till att hundarna 
släpps samtidigt. 
 
Efter start går man till målet för att fånga in sin hund när den kommer i mål. 
När alla hundar sprungit ett lopp tar man rast för att bygga om banan och räkna 
ihop poängen för hundarna inför andra loppet. 
Startordningen i andra loppet avgörs genom att hundar med liknande poäng får 
springa ihop och sen lottas vilket lopp de får springa i. På så sätt får hunden 
springa sitt andra lopp med en hund som är lika duktig som den själv är.  
Poängen ges av speciella domare som bedömer olika moment på banan.  
 
Momenten som bedöms är: 

Uthållighet: 
Uthållighet innebär hundens förmåga att genomföra loppet i god fysisk kondition. 
Det är den sammantagna bedömningen av fysiska och mentala förmågor. 
 
Rörlighet: 
Rörlighet är en hunds förmåga att under olika markförhållanden med god 
kroppskontroll röra sig i olika riktningar gentemot farten. 
 
Entusiasm: 
Entusiasm är hundens intresse för och uppmärksamhet på trasan oavsett 
förhållanden och under hela loppet. 
 
Följsamhet: 
Följsamhet visas genom 
- att hunden placerar sig i en bra position för att kunna fånga trasan och genom 
det uppvisar den rörlighet som behövs, 
- i vilken grad hunden fäster blicken vid trasan, 



- genom hur den jagar med andra hundar för att på ett effektivt sätt fånga trasan. 
 
Fart: Fart är hur snabbt en hund rör sig i förhållande till marken och sina egna 
förutsättningar. Hundens fart ska bedömas under hela loppet och visas speciellt 

mot slutet innan trasan fångas. Hundens förmåga att “ge allt” är ett 

betydelsefullt mått på detta. Hundar som springer med en rastypisk 
kroppshållning och utnyttjar sin kropp maximalt för att få tag i luren ska belönas. 

 
Varje hunds poäng från de bägge omgångarna sammanräknas. Den hund som har 
högst poäng vinner. 

Vi har haft en bana på 250-300 meter och bara ett lopp. Hundarna har fått springa 
parvis med röda och blå kappor, vi parade ihop dem med en hund som de känner, 
några sprang ensamlopp. Vi hade en domare som bedömde de fem olika 
momenten. 

Målet för oss är att till nästa år är att kunna ha två lopp och att då använda 
munkorgar på alla hundarna som tävlar. 


