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Vinnarutställning i Helsingfors 8-9 December 2012.  

 

Våra welshar hade stor framgång:  

Dag 1 vann Grace en stor juniorklass med CK och slutade sedan 4 Bästa Tik med R-

Cert.  

Fick därmed titeln HeJW-12.  

Amy tävlade i en stark Championklass, blev 2 i den och slutade som 2:a Bästa Tik. 

 Penny vann unghundsklassen.  

Denna dag dömde Patric Ragnarsson, Sverige.  

Dag 2  

vann Grace återigen juniorklassen som nu var ännu större.  

Vi jobbade oss sedan vidare och slutade 5:a Bästa Tik med 4 champions före oss!  

Därmed vann Grace CERT och tog titeln FINJW-12.  

Penny slutade 3:a i unghundsklassen och Amy tog ingen placering i konkurransen.  

Denna dag dömde Michael Kristensen, Danmark.  

Extra kul att Pennys mamma blev BIR båda dagarna och Grace pappa BIM!!  

Tack för alla värmande ord och gratulationer! 

 



  

 

Den här helgen har vi hållit tummarna för "släkten"  

som tävlat på Dansk/Nordisk Vinnare-12  

och det hjälpte!  

"Pennys" fantastiska mor kan nu även lägga till DKV-12 och 

NORDV-12 till sina titlar!  

 

Stort grattis till team Benton! 

  

  

Benton Gentlemen Prefer Me 

"Grace"  

Vann en mycket stor och fin valpklass 2 med HP SSRK 

Mjölby 121027  

och slutade sedan som BIR.  

Dömde gjorde Mr Arne Foss, Norge som dikterade en 

fantastisk kritik! 

  

  

13 - 14 oktober 2012. Vilken helg! 

 Lördagen spenderades i skogen  

och Mia - Manaca´s Something Refreshing  

fixade sin sista raka 1:a och blev därmed SE V CH.  

 

Dagen därpå  

tävlade vår NORDJV-11 Benton Fashionably Late i Hamar, 

Norge  

och fick där Excellent med CK, slutade 2:a bästa tik med 

CERT och R-Cacib.  

för Mr Jose Vidal Montero, Spanien. Detta cert gör att när 

Penny fyllt 2 år och tagit svenska championatet, så blir hon 

även Norsk champion. 

  

  

31/8 - 2/9 Int. Dog Show, Högbo x 3 

 

Helgen inleddes med REGN och åter REGN så geggigt blev det.  

Trots detta slog några av våra röd/vita till med fin fina framgångar 



 
Dag 1:  

NORD JV-11 Benton Fashionably Late  

vann unghundsklassen med CK och blev sedan 2:a Bästa tik med CERT.  

1:a stod vår champion  

JWW-10 SEU(u)CH NCH DKCH SEVCH NORDCH C.I.E Geltman´s Gala Divine  

som fick CACIB men eftersom hon redan är Int.champion så tar Penny hand 

om detta.  

Amy slutade som BIR.  

Dömde gjorde Mrs Sumiko Ikeda. 

 

Dag 2:  

Endast Amy tävlade denna dag och hon stod 2:a i championklassen och 

slutade även 2:a Bästa tik med R-Cacib.  

Dömde gjorde Hans Rosenberg. 

 

Dag 3: 

Båda tjejerna på banan igen och  

Penny vann återigen unghundsklassen med CK och slutade 3:a Bästa tik med 

CERT.  

Amy blev 2:a Bästa tik med R-Cacib.  

Lars Widén dömde. 

  

  

       SM & KM I VILTSPÅR        

 

Svenska Spaniel & Retrieverklubbens kval och SM i 

viltspår 

 



Den 20 maj slog Amy till och blev SSRK/Östras provbästa 

hund  

och därmed representant på SSRK:s SM i Viltspår.  

 

Den 4-5/8 deltog vi alltså i SM nere i Kolmården skogarna 

och konkurrensen bestod av ett gäng mycket rutinerade och 

betydligt äldre ekipage!  

Många av dem, tävlade på denna nivå för 2,4 och 5:e 

gången.  

Efter 2 dagars mycket speciella spår kunde vi glädjande nog 

plocka hem en  

7:e placering vilket var helt otroligt med en nyss fyllda 3-

åring.  

 

********************** 

 

Welsh Springer  Spaniel klubbens KM i viltspår 26/8 

 
När vi i alla fall är i farten med spår så tävlade vi idag på 

WSSK KM i Viltspår.  

Amy lotsade sin förare galant från start tiill mål, erhöll 1:a 

med HP och blev provbästa hund och därmed Klubbmästare i 

Viltspår 2012! Stolt och glad över denna fantastiska hund 

som inte bara är vacker utan visar gång på gång, vilken 

arbetskapacitet hon har! 

 

  

  

Vi har inte legat på latsidan men inte haft tid att 

uppdatera.  

 



Mia debuterade i Junioklass på SKK Norrköping 2/6 

med Exelent, CK och 3:a i konkurransen.  

Dömde gjorde Jan Roger Sauge, Norge.  

Samma dag tävlade även Penny  

och stod 2:a i juniorkonkurrensen med CK, 2:a Bästa 

tik samt R-Cert.  

Mr Tino Pehar dömde.  

I spårskogen har Mia klarat av både anlagsklass samt 

ett 1:a pris i ÖKL  

så nu jobbar vi vidare mot championatet! 

  

  

SSRK Rottneros 7/7 

Domare Frank Bjerklund 

 

Benton Gentlemen Prefer Me  

BIR-valp (4-6mån) 

E. NORD CH NORDW-10 NORDJW-10 HeJW-10 NoW-11 

Benton Catch Another Duck  

U. FINCH Benton United We Stand 

  

  

SKK Avesta 120616  

 

Å möjlighet för Amy att ta sista Cacib som behövdes för 

Internationellt Championat (väntar nu bara på bekräftelsen).  

Det gick vägen och resultatet blev över förväntan  

när även BIR-kokarden landade i vår hand!  

 

Dömde gjorde Mrs Natalija Nekrosiene.  

Amy heter nu 

 JWW-10 C.I.E NUCH DKCH SEU(u)CH NORDCH SE VCH 

Geltman´s Gala Divine.  

Grattis Urban och Carsten å er fina "Jaffa" som tog BIM. 



 
  

  

Helgen den 5-6 maj bar det av med  Cocker Monica till 

Gotland och SSRK utställning. 

 

 Jag hade "bara" Penny - NORDJV-11 Benton 

Fashionably Late med mig på denna resa. Domare var 

Karl-Erik Johanssonpå lördagen och Agneta Cardell. 

 

 Resultatet blev rätt lika båda dagarna, vann 

Juniorklassen med Exelen, CK och 4:a Bästa tik på 

lördagen och 3: Bästa tik med R-CERT på söndagen:  

 

Att vi sedan bodde på Tofta Strandpensionat och hade 

det gott samt fick god middag innan det bar av till 

fastlandet igen, det var "grädde på moset".  

Tack Monica för ännu en trevlig helg! 

  



VILTSPÅRPROV 

 
Idag var det varmt o gott i skogen när vår härliga cocker Mia -  

Manaca´s Something Refreshing klarade sitt viltspår i anlagsklass 

 och blev godkänd! Nu väntar snart start i öppenklassen. 

  

  

Ganska precis 1 år efter att NORDJV-11 Benton 

Fashionably Late kom hem till oss,  

så kan vi nu välkomna en ny liten stjärna från samma 

framgångsrika kennel.  

 

Förhoppningsvis får vi lika skoj med "Grace" såväl i 

som utanför ringen, som vi har med halvkusinen 

"Penny".  



 
Benton Gentlemen Prefer Me  

E. NORD CH NORDW-10 NORDJW-10 HeJW-10 NoW-11 

Benton Catch Another Duck  

U. FINCH Benton United We Stand 

 

Riktar ett stort tack till Marjo på Kennel Benton som 

återigen gett oss förtroendet! 

  

  

NORD JV-11 Benton Fashionably Late  

 
 

Det kanske händer en gång i livet att man har en egen hund som blir 

kvalificerad till Världens största utställning, Cruft´s i England.  

Penny var den ende welshen från hela Scandinavien och gissa om vi var stolta 

och glada när hon dessutom placerade sig 3:a i en stor och mycket fin Special 

Puppy Class! Inte illa när man är snart 13 månader gammal. 

Dömde gjorde Mrs C Knowles 



 

 

  

SSRK Kungsör 2012-01-21 



 
NORD JV-11 Benton Fashionably Late "Penny", 11 månader 

gammal,  

vann en fin juniorklass med Exelent och CK.  

Fortsatte sedan i bästa tik med att vinna klassen och ta sitt 

första Cert.  

 

Mötte sedan kennelkompisen Benton Catch Another Duck i BIR 

och BIM och även här gick vår lilla pärla i topp och tog hand om 

BIR-kokarden. 

 Dömde gjorde Jan Roger Sauge, Norge.  

 
Tack alla för härliga gratulationer! 

  

 


