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Domare: Jan Ericsson
Skytt: Evert Nordström
Markledare: Lars Granqvist
ÖKL

Provmark: Hangvar, bestående av i huvudsak stubb, vall - och gräsmark, avgränsade av diken
samt inslag av några mindre dungar.
Förutsättningar: ca 5 grader, V-NV måttlig vind och uppehållsväder. I den öppna terrängen
återfinns ingen fågel medan däremot busk/rismark innehåller en hel del fasan.

Ökl
EST Ödebygdens J Lissie S19302/2007 äg och för Michael Fossum, Lokrume
Inleder i utmärkt stil och mycket bra fart. Efter några minuter fattar partnern ett skarpt stånd i
öppen mark. Lissie slår in mot och framför stående partner trots förarens protester. Partnern
står tomt men det hjälps inte – utgår. 0 Ökl
EST Sveaborgs Salsa S37303/2006 äg och för Lars Granqvist, Lärbro
Går i utmärkt stil och i mycket bra fart med en bra söksbredd. Revieringen är inledningsvis
utmärkt för att efterhand i de följande släppen vara något för öppen. Har en skarp markering
för småfågel i sitt 4:e släpp men som hon löser tämligen omgående. I sitt 5:e släpp har hon ett
skarpt stånd, reser acceptabelt men kan inte påvisa vilt. Fågel i släppet. I sitt 7:e släpp har hon
ett skarpt stånd, reser tveksamt men kan inte påvisa vilt. Fågel i släppet. Avslutar härmed
dagen. Fågel i två av totalt sju släpp, (tre av släppen var kortare än 10 min.) 0 Ökl
PH Hopfossens Labb N04679/08 äg och för Karl Jordan, Skutvik, Norge
Går i samtliga släpp med bra stil men med alldeles för kort frambensaktion, farten är mycket
bra liksom söksbredden. Revierar mycket bra i god kontakt. Stöter i sitt 4:e släpp en fasan i fel
vind, respekterar på kommando. Fäster i sitt 7:e släpp ett skarpt stånd, reser mycket villigt och
precist fasan. Lugn i flog och skott. Tar ånyo stånd under apportsöket för den fällda fågeln
som ännu lever. Tar fågeln direkt på kommando och lämnar av den. En godkänd apport men
Labb är onödigt hård i munnen. Fågel i två av totalt sju släpp, (tre av släppen var kortare än
10 min.) 2 Ökl
PH Hopfossens Bayas N12998/07 äg Steinar Knutsen och för Tommy Andersson,
Jokkmokk Går samtliga släpp i bra stil och fart. Det önskas mer sträck och intensitet i
galoppen. Söksbredden och revieringen är utmärkt. Bayas ger dock ett för dagen något
återhållsamt intryck. Har i sitt 1:a släpp ett skarpt stånd, där partnern går förbi och det visar
sig då vara tomt. Markerar kraftigt i slutet av samma släpp men löser tämligen omgående.
Noterar fasan i Bayas 5:e och 6:e släpp utan att han var i kontakt med dessa. I sitt 7:e släpp
återfinns han i stånd, reser försiktigt men precist fasan. Acceptabelt lugn i flog och skott men
klarar inte att apportera fälld fågel som ligger i öppen mark inom 15m. – utgår. Fågel i tre av
totalt sju släpp, (tre av släppen var kortare än 10 min.) 0 Ökl

Jag tackar Evert för ett utmärkt skytte, markledare och deltagare för en trivsam och givande
dag i mycket fina och delvis väl besatta marker. Vi slet hårt på de få deltagarna men å andra
sidan, så blev de väl avprovade.
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