MFK
Sälen 100410
Domare Ulf Fløymo
UKL/ÖKL

Terreng: Østfjallet
Vi starter dagen i godt jaktvær, riktig turboføre fra morgenen. Noe tungt føre for hundene, ble
det siste del av dagen. Fine vindforhold..
UKL
GST Idrefjällens Curly Sue
Sue starter i meget god fart, stil og aksjon. Senere samme meget gode søk, bruker vind og
terreng fornuftig i god kontakt med fører.Blir veldig trøtt i sitt siste slipp. 60 min. 0 Ukl.
EST Björkvattnets Myra
Jakter i beste fart og aksjon, utnytter vind og biotop utmerket. Til tross for et stort anlagt søk,
på til dels lettgått føre, holder Myra meget god kontakt med fører. Har senere en god sjanse på
fugl, som ikke benyttes, går etter denne. Senere samme optimale søk, uten å lykkes på fugl, i
dag. 105 min. 0 Ukl.
PH Borgeflons FK Scott
Scott går ut i stor fart og aksjon, revierer i god kontakt. Noe større bredde og dybde i søket,
hadde vært ønskelig. Sjanse på fugl, som makker benytter. Senere søker Scott meget godt, i
vidunderlig stil. Fortsetter dagen uten å lykkes i fugl. 60 min. 0 Ukl.
ESH Ohlsmyrens Aramis
Aramis starter opp i særdeles elegant stil, i beste fart og god kontakt med fører. Tar med seg
det terrenget som disponeres, på en utmerket måte. Trekker an, ender i fast stand, fugl letter
og Aramis er komplett rolig i oppflukt og skudd. Senere fortsetter Aramis, sitt eminente søk.
Tar stand, justerer til ny stand, når fører kommer til reiser Aramis presist flere ryper og er på
nytt, komplett rolig i oppflukt og skudd. En utmerket søker, som har tatt vel vare på sine
sjanser. 40 min. Tildeles en meget fortjent 1 Hp Ukl.
P Plettskis Rally
Rally kommer seg ikke ut i et premieringsverdig søk i dag. Blir bare opptatt av de makkere,
det prøves med. 15 min. 0 Ukl.
IRSH Norrlandsguidens Is no good Kompis
Kompis starter dagen forsiktig, men senere går han i beste fart, stil og aksjon. Revierer i store
fine slag og utnytter vind og biotop på en særdeles fornuftig måte. God kontakt. Går dagen ut,
uten å lykkes i dag. 80 min. 0 Ukl.

ES Ohlmyrens Hot Stuff
Hot Stuff går i særdeles høy fart, flott stil og beste aksjon. Får med seg enormt med terreng og
bruker vinden i god kontakt med fører. Har senere sjanse på fugl, som makker benytter.
Fortsetter sitt enorme søk, men må trekkes av fører, på grunn av skade. 40 min. 0 Ukl.
PH Imundkvaenven Vidar
Vidar starter ungdommelig og større bredde og dybde i søket hadde vært ønskelig.
Blir til tider, noe opptatt av makker. God kontakt med fører. Har sjanse på fugl, men det er
ikke dagen for Vidar i dag. 65 min. 0 Ukl.
IST Flisan
Flisan kommer seg ikke ut i et premieringsverdig søk i dag. Vi forsøker ulikt føre og biotop,
uten å lykkes. 25 min. 0 Ukl.
ÖKL
ES Ohlsmyrens Sweet Chili
Chili starter noe forsiktig, men viser oss utover dagen et søk i god fart, stil og aksjon. Revierer
fint i god kontakt med fører. Fortsetter sitt gode søk, men blir veldig trøtt på slutten og lykkes
ikke i dag. 50 min. 0 Ökl.
EST Högfjällshundens Ixa
Ixa jakter i topp fart og aksjon, utnytter vind og terrenge utmerket. Går et stort anlagt søk, på
lettgått føre, men holder meget god kontakt med fører. Fortsetter sitt prima søk, tar opp fugl,
som forfølges og utgår. 30 min. 0 Ökl.
EST Björkvattnets Sascha
Sascha går ut i god fart, stil og aksjon. Noe større bredde og dybde i søket, ønskelig. God
kontakt med fører. Har senere flere sjanser på fugl, som ikke benyttes. Blir senere veldig trøtt,
på det tunge føret. 60 min. 0 Ökl.
EST Tanja
Tanja går i beste fart og aksjon, flott stil. Revierer fornuftig i store slag, god kontakt. Har
senere flere sjanser på fugl, uten å lykkes. Fortsetter dagen ut, sitt eminente søk, selv på meget
tungt føre. Tydelig en fører, som har lagt ned et stort antall treningstimer for sin hund, denne
vinteren… 80 min. 0 Ökl.
ES Trulls
Går ut i enorm fart og er borte store deler av slippet. Senere går Trulls i topp fart, stil og
aksjon. God kontakt. Dekker terrenget meget godt. Finnes i stand, på tur opp med hunden,
berører fører hunden, etter reisingsordre er gitt og må utgå. 80 min. 0 ökl.

MFK
Sälen 100410
Domare Per Olai Stømner
ÖKL

PH Leonardo da Vinci, S30306/2004 äg/ för Olof &Hultgren
Starter i meget stor fart og fin stil. Dekker terrenget i store fine slag.Utnytter terrenget og vind
utmerket. Stand. Løser ut. Ny stand. Rype letter og Leo forfølger og utgår. En meget god
søker som desverre ikke maktet sin fugl. 0 Ökl.
GSH Karo Star, N07580/2007 äg/för Kurt Olsson
Går fin fart og stil. dekker terrenget i fine slag i god kontakt. Makker stand. Blir etterhvert
noe forsiktig og fører velger å trekke hunden. 0 Ökl.
PH Borgeflons CJ Pils S23017/2007 äg/för, Claes Anderson
Går meget friskt i flott fart og fin stil. Jobber utmerket i vind og terreng, med god kontakt.
Stand reiser villig enkelt rype og er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Fortsetter
siitt gode søk, og tildeles sin 1 Hp Ökl.
PH Jimsrypans Milton S41832/2006 äg/för, Fredrik Nystrøm
Går meget godt i fin fart og stil. Dekker terrenget i store slag. Makker stand. Selvstand langt
ute. Rype letter og Milton forholder seg rolig. Fortsetter dagen ut , sitt fine søk, desverre uten
å komme mer i fugl. 0 Ökl.
GST Zettertjärns Chiva S49711/2006 äg/för Sten-Ove Medeskog
Chiva går meget godt i god kontakt med fører. Jakter meget intenst. Rype letter i flere
vendinger der Chiva og makker befinner seg. Dommer ser ikke situasjonene godt nok. Har
sine sjanser på fugl.Fortsetter sitt gode søk uten å komme mer ifugl. 0 Ökl.
GSH Theodius,N11460/2006 äg/för Åge Olausen
Starter friskt i fin fart og stil. Dekker terrenget fine slag i god kontakt. Fugl letter i området
hvor Theo og makker befinner seg.Situasjonene kan ikke bedømmes av Dommer. Sjans på
fugl. Fortsetter dagen ut sitt fine søk, desverre uten å komme mer i fugl. 0 Ökl.
PT Ohlsmyrens Good Vibrations S30113/2008 äg/för Peo Sjøquist
Jakter meget intenst i flott fart og fin stil. Dekker terrenget i fine slag i god kontakt.
I medvind jakter Pepsi veldig erfarent og resulterer i fin stnd. Rype letter før fører kommer til.
Ny stand,rpe letter pesist foran Pepsi når fører kommer til. Rolig i oppflukt og skudd.
Apporterer korrekt.Tildeles 1 Ökl.

GST Chanti, S49712/2006 äg/för Fredrik Olsson
Like etter start støkker Chanti en rype, forfølger og utgår. 0 Ökl.
PT Bronspilens Garbo, S31854/2007 äg/för Tommy Beck.
Starter i medt fin fart og fin stil, i god kontakt. Revierer utmerket. Stand, rype letter fø fører
kommer til. Forfølger og utgår. 0 Ökl.
GSH Duke, S27459/2007 äg Anja Fjellgren, för Fredrik Olsson.
Går meget godt i flott stil og fart. Revierer ut merket i god kontakt. Stand, reiser fint på
kommando, rolig i oppflukt og skudd,men når rypene har vært på vingene en liten stund,
går Duke kraftig etter og blir borte i mange minutter. Utgår. 0 Ökl.
ESH Ohlsmyrens Tass, S336902003 äg A Hermanson för Ewa Alfredson
Går meget godt i fin kotakt. Jakter meget fornuftig ,med god terreng dekning. Stand, går
forsiktig frm uten å kunne presentere fugl. Makker stand. Jakter fint dagen ut, uten å lykkes
0 Ökl.

Per Olai Stømner

MFK
Sälen 100410
Domare: Bengt Persson
SKL
Förutsättningar: Svag – måttlig nordlig vind och till en början skyad himmel, senare soligt.
Bra skarföre som luckras upp senare på dagen.
Relativt väl besatt med fågel.
EST Lotus S65566/2005 äg o för Sven Hedfors, Lövestad
EST Bjerkestölens Vidda N089462007 äg o för Rune Frankmoen, Furnes, Norge
IRST Hadselöya´s Ami II S54585/20005 äg o för Ulf Johansson, Mora
PT Kiwi S29256/2006 äg o för Leonora Jonsson, Kolbäck
PH Langgrubbans Mike the Monster S23910/2007 äg o för Ulf Kalén, Aspås
ESH Högfjällshundens Echo S39486/2004 äg o för Bengt Walerud, Djursholm
EST Björkvattnets Simsalabim S28527/2007 äg o för Roland Ohlsson, Oviken
ESH Kill Bill S31812/2005 äg o för Birgitta Nilsson, Funäsdalen
GST Idrefjällens Zamba S19020/2006 äg o för Stefan Nordin, Idre
IRSH Neadalens Djaerven N21980/06 äg o för Kai Kvernsholen, Furnes, Norge
EST Sönnanåen´s Samba Liten S37726/2003 äg o för Björn Ström, Malung
GST Zettertjärns Bleika Ionasdotter S33567/2006 äg o för Kristina Edh, Järpen

ESH Langvellas Hawk S52017/2007 äg o för Tommy Atterbrand, Lofsdalen

Första rundan:
Lotus – Vidda
Båda hundarna söker med mycket god fart, stil och format. Ripa lättar framför hundarna men
ingen av dem har kontakt med fågeln.
Sätts lika
Ami – Kiwi
Ami med utmärkt stil och fart och går stort. Ser henne i två slag och blir sedan borta.
Återkommer först i mitten av nästa släpp och utgår. Kiwi går med måttlig fart i ett
oregelbundet sök och flera korta stopp.
Kiwi fortsätter
Echo – Mike
Echo med mycket god fart och stil leder större delen av släppet. Mike revierar mycket bra
men kommer litet efter och är litet mindre energisk.
Echo över Mike
Kill Bill – Simsalabim
Bill söker med mycket god fart och går stort. Tar stånd men löser själv. Simsalabim går ut
med hög fart och är offensiv och återfinns efter halva släppet i stånd långt fram. Löser själv
men återkommer först vid kopplingstid. Jagar med för dålig kontakt och utgår.
Kill Bill fortsätter
Djaerven – Zamba
Djaerven söker med god stil och mycket bra fart i god kontakt. Zamba går stort och blir borta
mer än halva släppet. Hon får fortsätta men är ordentligt belastad.
Djaerven över Zamba
Bleika – Samba Liten
Bleika söker med mycket god stil och fart, försvinner lång tid på ena flanken men återkommer
spontant. Markerar, stöter singelripa och visar god respekt.. Samba Liten har utmärkt fart, stil
och format..
Samba Liten över Bleika
Hawk – Vidda
Hawk, som är uddahund, går stort och blir borta medan Vidda (i sitt andra släpp) revierar
terrängen framför och återfinns i stånd. Orre går upp och hon står lugnt kvar i uppflog och
skott. Ytterligare en orre lättar och hon är fortfarande lugn. Gör en mycket bra apport på
utlagd ripa. Hawk återkommer under partnerns fågelarbete.
Vidda över Hawk
Rangering efter första rundan:
Echo, Samba Liten, Kill Bill, Djaerven, Mike, Vidda (efter första släpp), Lotus, Bleika, Kiwi,
Zamba, Hawk

Andra rundan:
Lotus – Mike
Lotus revierar bra i sidvind med lägre fart än i första släpp och blir efter Mike som återfinns i
stånd upp mot vind. Mike står stramt och korrigerar sig något när vi kommer. På order reser
han villigt och precist ripor och är helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd ripa korrekt.
Lotus har chans på fågel i första släpp, blir nu slagen på fågel och är färdig för dagen.
Mike vidare
Kiwi – Bleika
Kiwi har nu för litet format och låg fart. Håller idag inte klass och utgår. Bleika går mycket
bra och får med sig terrängen på båda sidor.
Bleika fortsätter
Kill Bill – Echo
Bill söker fortsatt med mycket bra format och intensitet. Echo tappar både i fart och format
jämfört första släpp.
Kill Bill över Echo
Samba Liten – Djaerven
Samba har klassök medan Djaerven tappar jämfört första släpp.
Samba Liten över Djaerven
Zamba – Hawk
Båda hundarna visar nu upp ett bra sök och håller kontakten.
Sätts lika

Rangering efter andra rundan:
Mike, Vidda, Kill Bill, Samba Liten, Echo, Bleika , Djaerven, Zamba, Hawk

Tredje rundan:
Djaerven – Echo
Djaeven har format men fart och intensitet minskar. Echo tröttnar alltmer.
Djaerven över Echo
Bleika – Hawk
Bleika har ork kvar och gör ett mycket bra medvindssök. Hawk tröttnar och blir efter.
Bleika över Hawk

Samba Liten – Zamba
Zamba gör ett bra sök. Avslutar med markering, stöter ripa och går efter litet för långt. Vill
inte kallas in och stöter en ripa till.
Samba Liten har haft tre chanser på fågel. Båda utgår.
Vidda – Kill Bill
Vidda går fortsatt mycket bra. Tar vackert stånd och reser villigt och precist och är lugn i flog
och skott. Tar stånd på samma plats och ytterligare en ripa går. Hon är helt lugn.
Kill Bill har fortsatt bra sök men blir slagen på fågel.
Vidda över Kill Bill
Mike – Bleika
Mike är uddahund och får sitt tredje släpp mot Bleika som tagit sig upp i rangeringen och ej
blivit slagen på fågel. Bleika får en stöt och är något orolig. Mike tar stånd långt ut och håller
det. I den starka blåsten hör inte föraren att han får resningorder. Fåglarna går när föraren
närmar sig och Mike är helt lugn.
Mike över Bleika.

Det finns nu två hundar med godkända fågelarbeten och nästan identiska prestationer över
dagen. Övriga kvarvarande hundar är mer eller mindre belastade. Väljer att avsluta med ett
finalsläpp.
Finalsläpp:
Mike – Vidda
Mike stöter genast singelripa men tar ingen notis utan fortsätter sitt sök åt annat håll. Vidda
gör stort slag och tar stånd. Hon följer försiktigt på och tar upprepade stånd . Jag ser flera
ripor springa framför, hon får resningsorder och får fåglarna på vingarna. Som tidigare helt
lugn i flog och skott. En högkvalitativ prestation.

Segrarklassen är därmed avgjord med följande resultat:
1.SKL, Cert, HP
2.SKL, CK, HP

EST Bjerkestölens Vidda äg o för Rune Frankmoen, Furnes.
Norge
PH Langgrubbans Mike the Monster äg o för Ulf Kalén, Aspås

Tack för en fin dag på Flatfjället som höll relativt bra med fågel på ett fint vårvinterföre. Bra
hundar, trevliga förare och en fantastisk avslutning gjorde dagen minnesvärd.
Mora medio april 2010
Bengt Persson

MFK
Sälen 100411
Dommer Åge Olaussen
UKL/ÖKL
Terreng Flatfjellet
Førefolhold: Skare

UKL
EST Bjørkvatnets Myra S13191/2008 Eier og fører : Roland Ohlsson/ Oviken
Starter i stor fart, pen stil, dekker anvist terreng meget godt i god kontakt med fører.
Utnytter vind og biotop meget bra, har sjanse på fugl, men lykkes ikke i dag. 0 Ukl.

PT Borgeflons FK Speediga Sassa reg. nr. S29848/2009 eier og fører. Bengt Persson. Mora.
Starter i stor fart , lett aksjon med beste bruk av vind og terreng, meget god kontakt. Fortsetter
utover dagen sitt gode søk. Stand, avanserer når vi nærmer oss og fester ny stand. Ryper med
Sassa på hjul, for langt etter. Senere ny stand, reiser på komando, men forfølger alt for langt.
En meget god hund, som ikke lykkes helt med sin fuglbehandling. 0 Ukl.
GST Indrefjellets Curly Suer eg.nr. S19339/2009 eier og fører: Tony Halvarsson,,Malung
Går ut i stor fart og lett aksjon og dekker anvist terreng i kontakt med fører. Meget og
reviering og vindbruk. Senere støkker rype og forfølger friskt. Lykkes ikke i dag . 0 Ukl.
ÖKL
EST Høgfjellshundens IXA reg.nr. S40995/2007 eier og fører: Alf Johansson, Malung.
Starter friskt i stor fart og tar med mye terreng. God kontakt og reviering , stand , løser ut og
korrigerer ny stand langt ute. Ryper letter før vi kommer til med IXA på hjul. 0 Ökl.
EST Bjørkvatnets Sascha reg.nr: S28528/2007 eier og fører . Stefan Holm, Bjørbo
Går i god fart , pen stil, dekker anvist terreng meget bra. Meget bra bruk av vind og biotop.
I senere slipp støkker Sascha rype og forfølger. 0 Ökl.
EST Ohlsmyrens Sweet Chilli reg.nr: S47028/2007 eier og fører: Bjørn Strøm, Malung.
Går ut i meget stor fart og pen stil, revierer anvist terreng meget bra i god kontakt med fører.
Kort markering, fugl letter og Chilli er i ro. Senere ny stand, reiser presist, men blir for urolig
i oppflukt og skudd. 0 Ökl.

GST Zettertjerns Chanti reg.nr. S49712/2006 eier og fører; Fredrik Ohlsson, Frøsøn
Går ut i god fart og lett aksjon, revierer anvist terreng meget bra, god bruk av vind og biotop.
Senere på dagen ser vi Chanti sekunderer sin makker langt ute. Rype letter før vi kommer til
og Chanti blir med makker og forfølger friskt. 0 Ökl.
PT Ohlsmyrens P Runaround Suer eg.nr. S30114/2008 eier og fører: Bengt Persson,
Malung
Starter friskt i stor fart og lett aksjon. Dekker anvist terreng i god fart. Stand, rype letter og
Sue forfølger friskt. 0 Ökl.
EST J Sletthallens Semper Fi reg. nr. S32472/2005 eier og fører: Roland Ohlsson, Oviken.
Går ut i god fart pen stil . revierer meget godt i anvist terreng. Stand rype letter, men Fi blir
for urolig. 0 Ökl.
GSH Zettertjerns Duke reg.nr. S27459/2007 eier Anja Fjellgren fører FredrikOhlsson,
Frøsøn.
Starter i stor fart og pen stil i kraftfull aksjon, tar med mye terreng. Senere slipp, stand,
justerer litt, ny stand, reiser villig rype, tar en sliten stopp da rype letter, forfølger såfriskt i
skuddet meget langt etter. 0 Ökl.

Et meget flott parti med særdeles gode jakthunder, men som beklageligvis ikke lykkes med
sine fuglbehandlinger.
Åge Olaussen.

MFK
Sälen 100411
Domare: Kristina Edh
UKL/ÖKL

Lägerdalsfjället.

PH Plettskis Rally S59093/2008, äg & för Henrik Almlöf, Borlänge
Rally startar omoget och visar intresse för partner som blir hämmad av uppvaktingen. Ny
partner , Rally visar nu upp ett sök i bra fart och fin stil, får med sig mycket mark, vill dock
kappspringa ibland och tappar därmed marktäckningen. I nästa släpp, återfaller Rally till att
hänga partner och avslutas därmed. 25 min. 0 Ukl.
GSH Idrefjällens Champ S äg, för, Stefan Nordin, Idre
Blir till en början mycket störd av partner som vill leka, visar senare upp ett något småskuret
sök i lätt fin stil och stor fart. Senare ser jag Champ dra an och nypa till, ripa lättar och Champ
förföljer . 40 min. 0 Ukl.
IRSH Norrlandsguidens Is no good Kompis S17252/2009, äg & för Lars Johansson ,
Sundsvall
Börjar mot partner som hänger och blir mycket störd, ny partner .Kompis söker i bra fart och
bra stil, växlar fina slag med att vara småskuren, har omotiverade stopp där han behöver
hjälpas igång. Senare går Kompis upp sig, får med sig bra med mark . Stånd på Kompis ,
dessvärre lättar fågeln när vi är på väg fram . I senare släpp har Kompis ännu ett stånd,
föraren kommer till och Kompis avancerar mycket försiktigt, fågel lättar och K förföljer
ohämmat. Nytt stånd, fåglar lättar på håll och Kompis förföljer. En duktig viltfinnare där det
fattas lite på dressyren. 40 min. 0 Ukl.
ESH Ohlsmyrens Aramis S43097/2008 äg/Perka för Alf Johansson Malung
Aramis dras pga av skada
ÖKL
ESH J TRULLS S25193/2005, äg Per-erik Persson, Malung, för Jonas Döl
Trulls söker i lätt fin stil och mycket bra fart, blir borta i första halvan i släppet då vi går i tät
skog. Senare går T ett välanlagt sök i stora slag, han jobbar på något , fågel i luften och Trulls
förföljer i stor fart. Utgår därmed. 20 min. 0 Ökl.
EST J LOTUS S65566/2005, äg Madeleine Hedfors, Lövestad, för Sven Hedfors
Lotus går i mycket bra fart och lätt mycket fin stil, får med sig massor av terräng i ett öppet
sök. Fortsätter senare , bättrar sig nu och revierar marken mycket bra. Stånd som hålles länge ,
reser djärvt utan att presentera fågel. Fortsätter sitt fina sök hela dagen . 55 min 0 Ökl.
IRST BJÖRNÅNS C TIA MARIA S43107/2006, äg & för Åsa Skogs, Mora
Tia har problem med att komma igång , visar sedan upp ett sök i bra fart o bra stil där mera
bredd och djup är önskvärt. Hon fastnar gärna på markvittring. Senare, går Tia ett gott jaktsök
utan att komma i fågel. 40 min. 0 Ökl.
EST J BJÖRNÅNS B CAGIVA S22089/2006, äg & för Ulf Johansson, Mora
Cagiva jagar av terrängen i bra fart och mycket fin stil, hon täcker terrängen i breda slag i god
kontakt med föraren. C hittas i stånd med partner som sekunderar. Cagica reser jaktligt
samman med föraren, ripa lättar och hon är komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd
fågel mycket bra. Cagiva håller fart, stil och format hela dagen trots att föret blir allt tyngre.
40 min 1 Hp Ökl.

EST TANJA S25191/2005, äg Mia Döl , Malung, för Jonas Döl
Tanja går ett stort öppet sök i mycket bra fart och ngt tung stil, får med sig massor av terräng.
I senare släpp tar Tanja ett fint stånd ,kan dessvärre inte hålla sig, hon tjuvreser och går efter.
30 min. 0 Ökl.
GSH J Idrefjällens Duracell S56962/2007, äg, Daniel Olsson, Sälen, för, Stefan Nordin, Idre
Duracell går i lätt fin stil och bra fart, har dock problem med att komma igång, han startar upp
fina slag med avbryter och kommer in till föraren. Förbättar sig utöver dagen men mera bredd
på söket önskas. 40 min. 0 Ökl.
GSH Bråtebekkens Karo Star N07580/07, äg & för Kurt Olsson, Rånåsfoss
En tung hanhund som börjar lite småskuret i god fart. Vi går i granskog och Caro blir borta
för oss, återkommer lagom till koppling. Senare går Caro ett stort sök i god kontakt, fågel i
släppet. I sitt sista släpp visar Caro intresse för partner och avslutas därmed. 35 min. 0 Ökl.
PT BRONSPILENS GARBO S31854/2007, äg & för Tommie Bäck, Stallarholmen
Garbo är en fantastisk sökare, i utmärkt fart och utmärkt, lätt ,vägvinnaden stil revierar hon
terrängen i breda fina slag. Hon får med sig enormt mycket mark i god kontakt med föraren.
Fortsätter sedan att söka glimrande hela dagen. Den dagen föraren får mera erfarenhet och lär
sig läsa sin hund kan detta bli ett fantastiskt ekipage. 55 min. 0 Ökl.
PH JIMSRYPA'S MILTON S41832/2006, äg & för Fredrik Nyström, Kusmark
Milton söker i bra till mycket bra fart och mycket fin stil, han revierar terrängen i god kontakt
med sin förare. Han sekunderar partners stånd, kopplas förtjänstfullt av sin förare. Fortsätter
senare sitt goda sök, mattas på slutet av dagen i det tyngre föret. 40 min. 0 Ökl.
IST Ami II äg & för, Ulf Johansson, Mora
Ami söker i mycket hög fart och utmärkt stil, tar med sig enormt med terräng med god
marktäckning i god kontakt, har flera starka markeringar som hon löser själv. Fortsätter sitt
fina sök, försvinner bakom en kant, ripa i luften med Ami efter. Avslutas därmed. 40 min.
0 Ökl.

Krok 2010-04-21
Kristina Edh

