SM Barmarksdrag Silver x 2
Jag fick upp ögonen för draget när Svenska Dalmatinersällskapet hade en prova på dag med
barmarksdrag hösten 2014. Daisy visade sån fantastisk dragvilja och Christina och Tony
Holm som också dom tävlar med sina dalmatiner såg ett blivande SM ekipage. Vilken
dragskalle hon har. Sånt sporrar ju en tävlingsmänniska så när det på våren drogs igång en
kurs i Grönt Kort kunde jag ju inte annat göra än att anmäla mig. Nu är vi inbitna dragare och
tävlar i grenen Canicross (löpning).
Daisy, min racerhund hade fortfarande samma tryck och stod och skrek när vi fick vänta på
vår tur på kursen. Hon älskar ju när det går fort och detta är ju så himla kul. Här får hon
springa och jag ”jagar” efter. Som de flesta vet så går det ju undan när Daisy sätter fart.
Viltspår, agility och drag, ja även när hon snor mat. Målet var nu inställt på SM i oktober och
träningen startade. Vi anmälde ett dalmatinerlag till Solvalla stafetten på Djurens Helg. I
oktober 2015 åkte vi ner till Nybro och var med på vårt första SM. Tänk att vår första
dragtävling slutade med ett SM silver. Att höra speakern ropa upp vårt namn var en otroligt
härlig känsla. Så sjukt stolt och glad jag var när jag fick kliva upp på scenen och ta emot vår
medalj på prispallen.
Så var det 1 år kvar till nästa SM och under våren 2016 kom jag i kontakt med Britta Agardh
och fick möjligheten att samarbeta med henne och vara med i ett filmprojekt ”Cirkelträning
för hund”. Jag fick ett antal övningar som jag skulle lära in och sen träffades vi ett par veckor
senare och filmade. Jag använder mig av cirkelträningen som uppvärmning både i agilityn och
draget. Tyvärr drabbades jag av en hälsporre och kunde inte träna som jag ville. Även den här
sommaren stod mitt lag Team Spot On på startlinjen i dragstafetten på Solvalla.
Träningen inför SM bestod i mycket intervall- och backträning. Hade fått höra att årets SM
bana i Timrå skulle bli backig och tuff. På sommarens agilitytävlingar kunde man se mig och
Daisy dra iväg ut i skogen på en Canicrossrunda som uppvärmning. För att träna min
benstyrka körde jag mycket utfallssteg.
Äntligen dags för Timrå och självförtroendet var på topp. Att stå på startlinjen igen var helt
otroligt. Daisy taggad till tusen och vi drar iväg. Jag tyckte inte att backarna var så jobbiga
som folk hade sagt. Kände mig så stark. Jag ligger på en andra plats inför söndagens finalheat.
Att springa in på söndagen och ligga där på marken helt utmattad och förstå att vi har tagit
SILVER i år igen, det är så otroligt häftigt.
SM går över 2 dagar och banan är 2,8 km lång och sen slår man ihop tiderna. Snabbast vinner.
SM 2015 Klass: DCWV
Eva Jakob
Sundsvalls BK
Tanja Starck
Svenska Dalmatinersällskapet
SM 2016 Klass: DCWV
Eva Jakob
Härnösands DHK
Tanja Starck
Svenska Dalmatinersällskapet
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Total

Diff

1

00:10:36 00:10:53 00:21:29

2

00:11:54 00:11:34 00:23:28 01:59:00

1

00:10:39 00:10:42 00:21:21

2

00:11:22 00:11:18 00:22:40 01:19:00

Från år 2015 till 2016 har jag alltså trots skador förbättrat min löpteknik och min löpstyrka.

Nu i skrivande stund behandlas jag med stötvåg hos sjukgymnast för hälseneinflammation i
det andra benet. Men siktet är inställt på att ta Guld i Falun i oktober.
Hoppas vi ses på lite drag. /Tanja Starck

