SISK
Brännäs 20090904
Domare: Niklas Olsson

ÖKL

IRST Brännlidens Diamant S15938/2005, äg & för Ulrika Bergqvist, Skellefteå.
Diamant startar i mycket bra fart och lätt fin stil. Söksuppläget är lite ostrukturerat och
Diamant kommer ofta in i våra bakspår. Tar ett stånd, avancerar framåt något försiktigt,
men utan resultat. Senare lättar fågel i terrängen framför oss, både från träden och från
backen. Diamant blir borta ett tag. Föraren visslar på sin hund, då kommer orre flygande
och tyvärr så kommer Diamant efter och måste därför utgå. 27 min , 0 ökl
IRSH Brännlidens Deo S15937/2005, äg & för Peder Jonsson, Arvidsjaur.
Deo får starta i område där det lättat en stor kull orre. Svårt att bedöma fart och stil då det
är många löparbeten och väldigt mycket ”golukt” . Ses ta stånd , en orre lättar precist
framför Deo som tyvärr inte kan hålla sig, utan går för långt efter. 7 min, 0 ökl
IRST Fjällrödingens Unna S67999/2005, äg Christin Jönsson, Dorotea, för Johan
Jönsson.
Unna startar i bra fart och lätt fin stil. Revierar marken bra, men något småskuret. Ses ta
ett sittande stånd. Fågel lättar och Unna kan inte hålla sig utan går efter. 6 min, 0 ökl
IRSH Red Garlic's Endivé S45659/2004, äg & för Hans Sundberg, Norrfjärden.
Chicko är en mycket trevig skogshund. Rör sig i mycket bra fart och kraftfull galopp.
Revierar marken på ett utmärkt sätt i god kontakt med sin förare. Får gå många släpp
under dagen. Har en god chans på en orrtupp som han kommer för nära, lugn i flog. I sitt
femte släpp så får han då äntligen närkontakt med fågel. Ses ta stånd, avancerar på löpor
men utan resultat. Försvinner ett tag och hittas i nytt stånd. Fågel lättar när vi kommer till
, det skjuts men tyvärr så är Chicko allt för orolig och måste utgå. 100 min, 0 0kl
IRST Fjällrödingens Saivo S67996/2005, äg & för Anders Selström, Boden.
Saivo startar i bra fart och bra stil. Han håller huvudet lågt vilket påverkar stilen negativt.
Fastnar lite på löpor i sitt första släpp. Varvar mycket fina slag med ett småskuret
upplägg. I sitt fjärde släpp för dagen så tar han ett stånd, fågel lättar innan vi kommer
fram och tyvärr så går Saivo efter. 80 min, 0 ökl
Tack för en trevlig (men blöt) dag i Jörnskogarna. Samtliga hundar hade möjligheten att
lyckas men tyvärr så fick jag inte dela ut något pris. En kombination av svåra
förhållanden och lite olydiga hundar. Vi hade i alla fall en mycket bra stämning i partiet
och jag kommer gärna tillbaka. Tack även till Frallan som lotsade oss i marken.

Mammerdalen 090926
Niklas Olsson

SISK
Brännliden östra 090904
Domare: Rolf Sandström

ÖKL
IRST Rastorps Tyra S23249/2001, äg & för Mayvor Jonsson, Vintrosa.
Tyra startar i bra fart och stil. Revierar utmärkt och söker av marken bra. Större format
önskas. Börjar andra släpp i mycket bra fart, men tappar helt sitt sök när det börjar skjutas
på den närbelägna älgbanan. Söker sedan i godtagbar fart och vi avslutar efter fjärde
släpp. Utgår. 0 ökl
IRSH Rex S57611/2001, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog.
Rex söker hela dagen i mycket bra fart och stil. Revierar bra och söker av marken helt
förutsägbart. Har under dagen två starka markeringar som han jobbar på men tyvärr så är
de tomma. Ej för fågel. 0 ökl
EST J Östraby's Fabiola S37756/2006, äg & för Bengt Sandin, Hörby.
Fabiola söker i mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken bra. Vill gärna
hamna bakom oss i första släpp men det blir sedan bättre. Har markering som är
resultatlös. Ej för fågel. 0 ökl
Tack för en trevlig dag, med ett nätt litet parti.

Arvidsjaur 090914
Rolf Sandström

SISK
Brännliden Västra 090904

Domare: Sören Hammar
ÖKL/SKL

ÖKL

IRST Rimobäckens Axa S56055/2005, Äg o för. J-O Daniels Risögrund.
Tar marken bra med sig i bra kontakt. Släpper sig ut i öppen terräng. Mycket bra fart och
fin stil. Markeringar utan resultat. Mattas i slutet av dagen. 0 ökl
IRST Den Röde Jägaren Birka S29943/2000, Äg o för U Mikkola Falun.
Mycket bra fart och stil. Börjar med ett regelbundet sök i bra kontakt. Blir borta andra
halvan av släpptiden. Håller bättre kontakt i nästa släpp, men blir borta länge i sista släpp.
0 ökl

SKL

PT Borgeflon´s KN Kicki S30033/2003, Äg o för. O Åman Arvidsjaur.
Regelbundet bra sök i bra kontakt. Bra fart och stil. Markerar, drar an, smyger. Tyvärr
ingen fågel. Kan stoppas då hare springer upp. Blir borta, hittas i stånd, avancerar utan att
prestera fågel. 0 skl
IRST Den Röde Jägaren Alaya S55878/2005, Äg o för. U Mikkola Falun.
Mycket bra fart och stil. Regelbundet sök i bra kontakt. Något småskuret sök. Markerar,
blir borta. Hittas sittande. Avancerar bra utan att prestera fågel. Nytt sittande stånd utan
att prestera fågel. Avslutar med småskuret sök. Utgår. 0 skl
IRSH Hadselöya´s Index S11617/2003, Äg o för. J-O Daniels Risögrund.
Går hela dagen i mycket bra fart och stil. Kraftfull aktion. Går över mycket mark något
öppet och oregelbundet. Problem med kontakten i tät terräng. 0 skl
IRST Hadselöya´s Miss Larsen S18923/2004, Äg o för. P Larsson Hemavan.
Utmärkt fart och fin stil. Går över mycket mark i ett något öppet, oregelbundet sök.
Önskvärt bättre kontakt. Fågel i luften från område där Miss finns. Håller fart och format
hela dagen. 0 skl
En dag vid Brännliden med mycket regn och dimma gjorde det svårt för både hundar och
förare. Trots allt en positiv stämning på SISK:s första huvudskogsprov i modern tid.
Tack för förtroendet att få vara där.
Sören Hammar

SISK
Högheden 090904
Domare: B-O Johansson
Markledare och skytt: Patrick Olofsson
Regn och blött i marken hela dagen
UKL/ÖKL

UKL
IRST Remkilens Hedvig S24773/2008, äg o för Thomas Norberg, Skellefteå.
Startar försiktigt, fastnar i markvittring men tar strax stånd. Hon kan inte hålla ståndet
och förföljer orrfågel. Därefter blir söket mycket bra, ibland väl öppet. Hedvig tar stånd,
reser försiktigt ripkull och är acceptabelt lugn i f o s. 3 ukl
IRST Neadalens Peppra S23686/2009, äg o för Magnus Könberg, Vilhelmina.
Peppra har ett mycket bra jaktsök, där bättre kontinuitet ibland vore önskvärd. Fågel i
släpp. 0 ukl
GST Zettertjärns Greit S27818/2008, äg Niklas Ohlsson, Hede, för Maria Køhler.
Startar i stor fart och kraftfull aktion i ett öppet sök. Det öppna söket fortsätter och hon
blir borta för länge. Utgår. 0 ukl
ÖKL
ESH J Plettskis GK-Iver S21853/2002, äg o för Ronny Boström, Sundsvall.
Mycket bra jakthund och sök under dagen. 0 ökl
IRSH Remkilens Champ S31405/2007, äg o för Ronny Boström , Sundsvall.
Mycket bra jaktsök, som ibland blir irrationellt. Champ tar stånd, reser villigt, men fågel
kan ej observeras. Järpe i släpp. 0 ökl

B-O Johansson
Laxforsen 2009-09-30

SISK
Storklinta Jörn 090904
Domare: Hans Bergqvist
Aspirant: Mikael Kangosjärvi
Mark: Holmen
Svåra förutsättningar, ihållande regn, uppklarnande på eftermiddagen

SKL
IRSH SUCH Brännlidens Dacke S15934/2005, äg o för Göte Jönsson Överkalix.
Startar upp i mycket bra fart och stil, revierar bra, håller bra kontakt. Tar stånd, reser
ripa, kan stoppas i flog och skott. Men tyvärr så nekar Dacke att apportera utlagd apport.
Färdigbedömd. 0 skl
ESH Ödebygdens Milton S19305/2007, äg o för Mikael Björk Öjebyn.
Går i mycket bra fart och stil, söker bra, håller fin kontakt, tar stånd, reser men tyvärr
utan resultat. Håller hela dagen fart och stil. Men visar upp ett något omoget sök
stundtals. 0 skl
IRST SUCH Faksdalen´s Celinn N19107/99, äg o för Lena Larsson Hemavan.
Går i mycket bra fart och lätt fin stil, söker bra, håller fin kontakt. Tar stånd, reser när
föraren kommer fram. Men tyvärr så går Celinn efter orren som lättar. 0 skl
IRST SJCH Remkilens Zickan S44906/2000, äg o för Thore Sandström Malstabodarna.
Går i mycket bra fart och stil, går något stort, lite oregelbundet, orre lättar långt från
hunden i första släpp. Senare så söker Zickan bättre och håller kontakten. Tröttnar något i
slutet av dagen. 0 skl
IRST Tärnafjällens Bette Midler (Bettan) S37431/2002, äg o för Sanna Steinwall
Boden.
Går hela dagen i mycket bra fart och lätt fin stil. Söker fint, håller fin kontakt. Orrar lättar
i andra släpp, tar stånd där fågel nyss legat, men det är ingen kvar. Bästa sökaren över
dagen utan att lyckas. 0 Skl
IRST Fjellstårsas Tiramisu (Tira) S36714/2000, äg Anna-Karin Lundmark Åre, Förare
Thore Sandström.
Går i utmärkt fart och fin aktion, söker bra från början, men blir senare något
förarberoende. Bättre marktäckning önskas. Tira blir något småskuren i sitt söksupplägg.
Tar stånd, har markeringar, Järp kull lättar på sidan om hunden. I femte släpp hittas Tira i
sittande stånd, följer upp lång löpa med bibehållen stramhet utan att kunna påvisa fågel,
har ytterligare ett resultatslöst stånd. 0 skl
Tack till deltagarna för en trevlig dag i skogen trots regn och rusk.

Det är alltid lika trevligt att ha med sej en aspirant på prov. Jag vill önska Mikael lycka
till.

Skelleftå 2009-09-21
Hans Bergqvist

SISK
Jörn 090905
Domare:B-O Johansson
Markledare och skytt: Fredrik Lundqvist
Mark: Brännäs

ÖKL
GST Hagelsprutans Quavata Quicka S12527/2008, äg & för Maria Köhler , Rånäs.
Svea har under dagen ett ungdomligt söksupplägg, ibland väldigt nära föraren, för att
sedan slå några stora, öppna slag och vara oförutsägbar. 0 Ökl
IRST Rastorps Tyra S23249/2001, äg & för Mayvor Jonsson, Vintrosa
Tyra startar mycket bra, där formatet kunde varit något större. Vartefter dagen går visar
Tyra en god reviering i lagom bredd. 0 Ökl
EST Borgeflon´s FE Norma S19851/2006, äg & för Reine Lundqvist, Holmsund
Hög intensitet i ett upplägg där biotopsök blandas med reviering framför förare. Mot
slutet av dagen mattas Norma kraftigt. 0 Ökl
IRST Fjällrödingens Nammatj S67995/2005, äg & för Maria Palmquist, Vännäs
Nammatj har problem att komma ut i ett premierbart sök, magen krånglar så
kontinuiteten och formatet tappas .Avslutas. 0 Ökl
GST Zettertjärns Glimma S27819/2008, äg Niklas Olsson, Hede, förare Maria Köhler
Glimma gör ett utmärkt skogssök, mycket bra fart och stil i god kontakt med förare.
Markerar där järpar lättat. 0 Ökl

B-O Johansson
Laxforsen 2009-09-30

SISK
Storträsk 090905
Domare: Sandström Rolf
Ukl/ÖKL

UKL

IRSH Remkilens Sigge S49938/2008, äg & för Thore Sandström, Matfors.
Sigge börjar i mycket bra fart och stil i bra kontakt. Revierar bra och jobbar bra i
medvind. Blir lite omogen i sitt sök och går ner sig i andra släpp och då väljer föraren att
avsluta. 0 Ukl
IRST Remkilens Spättan S49930/2008, äg & för Thore Sandström, Matfors.
Spättan går hela dagen i mycket bra fart och stil. Revierar fint och får mycket mark med
sig i bra kontakt. I andra släpp finnes Spättan i stånd. Domaren hör ingenting. Jobbar
senare på löpande fågel i rask takt. Trycker fast fågeln, avancerar fint och tjäderhöna
lättar. Komplett lugn i flog och skott. 1 Hp Ukl
Ökl

IRSH Remkilens BalooS12421/2004, äg & för Thore Sandström, Matfors.
Baloo söker rutinerat av marken i mycket bra fart och stil i god kontakt i både med och
motvind. I femte släpp passerar Baloo oss in i tätning och blir borta. Precis då föraren ser
ryggen på Baloo lättar en tjädertupp och Baloo stoppas. 0 Ökl
IRST Remkilens Commandoran S31395/2007, äg & för Thore Sandström, Matfors.
Commandoran söker av marken i utmärkt fart och stil. Visar upp ett bra medvindssök i
godkontakt. Söker av marken väl i god kontakt. Stånd i tredje släpp. Commandoran
släpper ståndet och två järpar lättar bakom granen och Commandoran ser fåglarna, men
inte föraren, och går efter. Utgår. 0 Ökl
IRST Remkilens Embla S69805/2006, äg Ebba Eriksson, Matfors, för Thore Sandström.
Embla söker i mycket bra fart och stil i bra kontakt i medvind. Tar marken väl med sig.
Lite sämre kontakt i andra släpp men farten har ökat till utmärkt. Hittas i stånd, avancerar
snabbt på lång löpa, men ingen hemma. Tröttnar lite i fjärde släpp. Orre lättar där Embla
befinner sig, sättes på pipa. Hittas i stånd, orre lättar när vi närmar oss. Komplett lugn i
flog och skott. Apporterar utlagd fågel bra. 2 Ökl.
IRST Ballydavid Amber S50169/2007, äg & för Thore Sandström, Matfors.
Amber startar i utmärkt fart och stil. Söker av marken fint i medvind i god kontakt. Stånd

i andra släpp. Amber löser och vi hör järpar lätta ur träden Kroknar i tredje släpp men
kämpar på ändå i bra fart. 0 Ökl
Tack för en mycket trevlig dag! Välkommen in i unghundklass på skog Tore!!

Arvidsjaur 090914
Rolf Sandström

SISK
Högheden 090905
Domare: Sören Hammar
UKL/ÖKL

UKL
IRSH Fyledalens Edison S64790/2008, Äg o för. R Boström Sundsvall.
Börjar med ett småskuret sök i bra kontakt. Omoget och knappt godtagbart. I senare släpp
mycket bra fart och stil. Tar marken bra med sig i bra kontakt. 0 ukl
PH Pimen´s Amos S24262/2008, Äg o för. L Jonsson Skellefteå.
Regelbundet sök med bra kontakt. Hela dagen utmärkt fart och fin stil. Tar mycket mark
bra med sig. Fågel lättar från område där Amos finns. 0 ukl
ÖKL
IRSH Red Garlic´s Endivé S45659/2004, Äg o för. H Sundberg Norrfjärden.
Utmärkt fart och stil. Tar mycket mark med sig i ett reglbundet sök med bra kontakt.
Håller fart och format bra hela dagen. Stöte fågel och går för långt efter. 0 ökl
IRSH Remkilens Champ S31405/2007, Äg o för. R Boström Sundsvall.
Tar mycket mark med sig i utmärkt fart och stil. Fortsätter utmärkt hela dagen.
Regelbundet sök i bra kontakt. Stöter ripa och går för långt efter. 0 ökl

Regn och svaga växlande vindar gjorde det svårt för hundarna. Trots allt skön dag i
skogen med bra samvaro.

Sören Hammar

SISK
Gråträsk 090905
Domare: Niklas Olsson
UKL/ÖKL

UKL
IRST Kallkällan Mist S25009/2008, äg & för Sanna Steinwall, Boden.
Mist är en trevlig unghund som rör sig i mycket bra fart och stil. Revierar marken
regelbundet och håller god kontakt trots stort format. Har några markeringar som löses
självständigt i sitt första släpp. Senare under dagen så kommer hon in i område med
mycket ”golukt” ett antal löpor reds ut utan att presentera någon fågel. Får gå många
släpp och det goda söket håller i sig hela dagen. Stöter orrar långt fram i terrängen , hittas
senare sittande. Försvinner upp i en backe och det lättar tjäder utan att situatien kan
bedömas. Efter detta blir kontakten sämre och jag väljer att avsluta Mist. 80 min, 0 Ukl
ÖKL
IRST Brännlidens Diamant S15938/2005, äg & för Ulrika Bergqvist, Skellefteå.
Dixie går i mycket bra fart och lätt fin stil. I första försöket så går vi i väldigt täckt
terräng och det är lite svårt att ha kollen på henne. Hon är dock väldigt regelbunden så
domaren är nöjd. Senare så blir söket lite för öppet och det gör att hon missar en fin chans
på fågel. Sina sista två släpp gör hon ett utmärkt intryck utan att få några fler chanser på
fågel. 90 min, 0 Ökl
IRST J SUCH Faksdalen's Celinn N19107/99, äg & för Lena Larsson, Hemavan.
Cellin gör ett erfaret intryck. Söker av terrängen i god kontakt med sin förare i mycket
bra fart och stil. Fågel lättar i terrängen utan att situationen kan bedömas. I slutet av
dagen så ser vi Celinn i stånd, avancerar villigt utan att presentera någon fågel. Senare ser
vi Celinn i stånd ute på en grusväg. Fågel lättar när vi är inom håll, tyvärr så han hon inte
hålla sig utan blir allt för orolig i skott och flog. 90 min, 0 Ökl

IRSH Brännlidens Deo S15937/2005, äg & för Peder Jonsson, Arvidsjaur.
Deo rör sig i kraftfull fin stil i mycket bra fart. Fågel lättar i terrängen där Deo befinner
sig utan att situationen kan bedömas. Senare hittas Deo i stånd, avancerar villigt utan
resultat. Har ytterligare möjlighet på fågel senare under dagen men lyckas inte. 80 min,
0 Ökl
EST J Östraby's Fabiola S37756/2006, äg & för Bengt Sandin, Hörby.
Fabiola rör sig i bra fart och stil i ett småskuret söksupplägg. Fågel lättar i terrängen,
strax efter så hittas Fabiola i stånd. Avancerar villigt utan resultat. Söksupplägget håller i
sig hela dagen och större bredd och djup är önskvärt. Får sin chans i sitt tredje försök.
Stramt stilfullt stånd. Orre lättar när vi kommer till. Fågel fälls. Fabiola är allt för orolig
för premiering men avslutar dagen med en bra apport. 55 min, 0 Ökl
Tack för en trevlig dag i Gråträsk. Fina marker och fågel fanns det till samtliga ekipage.
Tack även till markledaren Peder.

Mammerdalen 09-09-26
Niklas Olsson

SISK
Storklinta Jörn 090905
Domare: Hans Bergqvist
Aspirant: Patrik Larsson
Mark: Holmen
Regn på förmiddagen

ÖKL

IRST J SUCH Den Röde Jägaren Alaya S55878/2005, äg o för Ulla Mikkola, Falun.
Går hela dagen i mycket bra fart och stil , håller fin kontakt, bättre marktäckning önskas,
går något småskuret. Tar stånd, reser i etapper, järpe lättar utom skotthåll. Tar nytt stånd,
reser och fågel hörs lätta framför tiken. Genast i tredje släpp så tar Alaya stånd, reser stor
orrkull, helt lugn i flog och skott, apporterar utlagd apport korrekt. Har en stöt på orre
som respekteras fint. Nytt stånd orre lättar på håll. En mycket rutinerad skogsfågelhund
som i dag tilldelas 2 ökl

IRST J SUCH Den Röde Jägaren Birka S29943/2000, äg & för Ulla Mikkola, Falun.
Går i mycket bra fart och stil, Går lite väl stort i början, men söket förbättras senare. Tar
stånd, reser 2 orrar som fälls, men tyvärr så knall apporterar Birka. Färdigbedömd 0 ökl
GST Gråsjövalens Nova S40994/2007, äg & för Kjell-åke Gerdin, Härnösand.
Startar lite försiktigt, går senare i mycket bra fart och stil. Söker bra och håller fin
kontakt. Har markeringar. Tröttnar lite i andra släpp, har många stopp. Tappar
inspirationen i tredje släpp. Färdigbedömd 0 ökl
GST Hammarkleiva's Ze-xa S61193/2003, äg Madelene Lindström, Härnösand, för
Kjell - Åke Gerdin.
Går i mycket bra fart och stil. Snurrar runt lite från början. Har fin kontakt, lite bättre
marktäckning önskas. Söker senare bra, Tar stånd, reser lite försiktigt men ingen fågel.
Senare så stöter Exa 2 orrar och visar bra respekt. Har ett resultats löst stånd. Tröttnar lite
i slutet av dagen. 0 ökl
Tack för en trevlig dag i skogen.
Jag vill hälsa Patrik Välkommen in i skogs branschen som skogsprovs domare

Skellefteå 2009-09-22
HansBergqvist

SISK
Ekorrkläppen 090905
Domare: Jan-Olov Daniels
Markledare / skytt: Johan Backlund
UKL/ÖKL

UKL
IRST Remkilens Hyacint SB S24771/2008, äg & för Gabriella Frosberg-Svensson,
Matfors.
Hyacint startar mycket försiktigt och har svårt att komma igång, vi provar senare och nu
går hon i bra fart och lätt fin stil. Söket förbättras under dagen i slutet av dagen tar

Hyacint tag i terrängen och lägger upp ett riktigt trevligt sök i god kontakt med föraren.
Tyvärr så lyckas inte hon i dag. 0 Ukl
IRST Remkilens Hedvig S24773/2008, äg & för Thomas Norberg, Skellefteå.
Hedvig går i mycket bra fart och lätt fin stil, har ett ungdomligt söks upplägg, söket
förbättras under dagen och avsöker anvisad terräng på ett bra sätt. Har chans på ett par
orrar som lättar i området där Hedvig är utan att det går att bedöma. Lyckas inte i dag.
0 Ukl
IRST Neadalens Peppra S23686/2009, äg & för Magnus Könberg, Vilhelmina.
Peppra startar lite försiktigt men kommer i gång efter ett kort tag, går senare i mycket bra
fart och fin stil. Söket är öppet och hon är inte så förutsägbar som hon borde vara. Peppra
avprovas hela dagen utan att lyckas. 0 Ukl
IRST Hadselöyas bella Donna S66724/2008, äg & för Robert Ahlander, Tavelsjö.
Donna går i mycket bra fart med en kraftfull aktion, avsöker anvisad terräng på ett
utmärkt sätt i bra kontakt med föraren. Har en markering som hon löser själv där vi har
sett orrar lätta innan hunden är där. Har sedan ett stånd och avancerar villigt men tyvärr
så kan jag inte se någon fågel. En mycket trevlig unghund som var värd ett bättre öde.
0 Ukl

ÖKL
IRSH FaJos Frekk av Kjerringholm S20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå.
Frekk går i mycket bra fart och kraftfull aktion, avsöker anvisad terräng på ett mycket bra
sätt i bra kontakt med föraren. Frekk ses ta stånd långt ute på en myr går på och tar en
skottskadad tjäderhöna. Frekk avprovas hela dagen utan att lyckas. 0 Ökl
EST Giddes D:en Wilda S39197/2005, äg & för Stefan Keisu, Luleå.
Wilda går i mycket bra fart och lätt fin stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i
bra kontakt med föraren. Hittas i ett stramt stilfullt stånd, avancerar djärvt föraren sätter
hunden på kommando och hon släpper ned sig i vind fäster ett nytt stramt stånd. Reser
djärvt och precist en tjäderhöna är acceptabelt lugn i flog och skott, apporterar utlagd
fågel acceptabelt. Wilda är en hund som i dag får ett mycket välförtjänt 3 Ökl

Kalix 2009-09-07
Jan-Olov Daniels

