Kvalparti Vinterfjällpokalen 100415
Vindelfjällen
Domare: Sandström Rolf och Daniels Jan-Olov
UKL
Mark; Näsbergtjärn/Liften
Extremt tungt före, konsistensen på snön var stundtals som strösocker sedan blev det en
mycket skarp skorpa av tunn skare.

Lottad startordning
PT VILLMYRBÄCKENS BLACK-DIAMOND S45362/2009, äg & för Anne Kathrine
Ödegård, Sorsele
EST HAGALIDENS FLYING AHKKA S21947/2009, äg & för Morten Petersen,
Rosvik
IRST HADSELÖYA'S BELLA DONNA S66724/2008, äg & för Robert Ahlander,
Umeå
EST FINNLIDENS BRANDY S13049/2009, äg & för Björn Juhlin, Arjeplog
EST BJÖRKVATTNETS MYRA S13191/2009, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå
PT OHLSMYRENS P BORN TO BE WILD S28784/2009, äg Rose-marie Karlström,
Bredbyn, för Tom Karlström
PT METRINELUNDS THILDE DK10297/2008, äg & för Nils-petter Pettersen, Röros
EST FAULFOSSEN'S V T RONJA RÖVERDATTER S41988/2009, äg Vibeke
Andersson Lorentzen, Krokom, för Terje H Lorentzen
IRSH NORRLANDSGUIDENS ISNOGOOD II S17252/2009, äg & för Lars
Johansson, Sundsvall
PH MATRINELUNDS KEJSER DK10299/2008, äg & för Terje Bjugan, Steinkjer

Första rundan 10 min.
Black - Ahkka
Black går i bra fart och stil söket hämmas av ett extremt tungt före. Ahkka går i mycket
bra fart och stil i tungt före.
Bella – Brandy
Bella går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng i stora fina slag har en
markering som hon löser själv. Brandy går i mycket bra fart och stil avsöker marken på
ett mycket bra sätt.

Myra – Nero
Myra går i mycket bra fart och stil blir borta lite i början men åter kommer och avsöker
anvisad terräng på ett bra sätt. Nero går i mycket bra fart och stil, avsöker marken på ett
bra sätt.
Wild – Thilde
Wild går i mycket bra fart och stil, går ett stort och öppet sök kontakten kunde vara
bättre. Thilde går i mycket bra fart och stil, går ett stort och öppet sök som är ensidigt.
Ronja – Isnogood
Ronja går i mycket bra fart och stil avsöker marken på ett mycket bra sätt i medvind.
Nogood går i mycket bra fart avsöker anvisad terräng på ett bra sätt till en början blir
sedan borta för och återkommer innan släppet är slut.
Kejser – Black (andra rundan för Black)
Kejser går i mycket bra fart och stil, går ett stort och öppet sök i dålig kontakt med
föraren.. Föraren anmäler stånd Kejser står med viftande svans och avancerar villigt
utan resultat. Black går i bra fart ett småskuret sök.

Rangering efter första rundan.
1 Bella, 2 Brandy, 3 Ronja, 4 Myra, 5 Nero, 6 Wild, 7 Thilde, 8 Kejser, 9 Ahkka, 10
Black, 11 Isnogood.

Andra rundan 10 min
Ahkka – Bella
Ahkka går upp sig när föret blir bättre, tar stånd partner tar ett eget stånd jämsides ett
par meter ifrån Ahkka båda löser ut. Bella fortsäter som tidigare, tar stånd jämsides med
partner båda löser ut. Bella slår fram ett par meter fäster nytt stramt stånd en ripa lättar
precist framför Bella som är komplett lugn i flog och skott.
Brandy – Myra
Brandy går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt.
Myra Avsöker marken väl har lite problem med att komma sig ut i medvinds söket.
Nero – Wild
Nero går som tidigare avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt. Wild går i mycket
bra fart och stil revierar marken i stora fina slag i bra kontakt med föraren.
Thilde – Ronja
Thilde börjar mycket bra avsöker marken i stora fina slag, blir sedan borta en stor del av
släppet åter kommer innan koppling. Ronja avsöker anvisad terräng på ett utmärkt sätt i
bra kontakt med föraren.

Isnogood – Kejser
Isnogood går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i
bra kontakt med föraren. Kejser går ett stort och öppet sök i dålig kontakt.

Rangering efter andra rundan
1 Bella med ett fågel arbete utan resning. 2 Ronja, 3 Brandy, 4 Myra, 5 Nero, 6 Wild, 7
Thilde, 8 Ahkka, 9 Black, 10 Isngood, 11 Kejser.

Vi väljer nu att avsluta kvalpartiet på grund av risken att skada hundarna i det extrema
föret som råder, Vi hoppas att föret blir bättre i morgon. Vi väljer att ta med alla
hundarna till nästa dag.

Jan-Olov Daniels

Rolf Sandström

Kalix
2010-04-20

Arvidsjaur
2010-04-20

Final Vinterfjällpokalen 100416
Vindelfjällen
Domare: Sandström Rolf och Daniels Jan-Olov
UKL
Mark; Biergenes

Föret var som ett betong golv med en jämn och stabil vind.

Lottad start ordning

PT OHLSMYRENS P BORN TO BE WILD S28784/2009, äg Rose-Marie Karlström,
Bredbyn, för Tom Karlström
PT METRINELUNDS THILDE DK10297/2008, äg & för Nils-Petter Pettersen,
Röros
EST BJÖRKVATTNETS MYRA S13191/2009, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå
IRST HADSELÖYA'S BELLA DONNA S66724/2008, äg & för Robert Ahlander,
Umeå
EST FAULFOSSEN'S V T RONJA RÖVERDATTER S41988/2009, äg Vibeke
Andersson Lorentzen, Krokom, för Terje H Lorentzen
PT VILLMYRBÄCKENS BLACK-DIAMOND S45362/2009, äg & för Anne Kathrine
Ödegård, Sorsele
IRSH NORRLANDSGUIDENS ISNOGOOD II S17252/2009, äg & för Lars
Johansson, Sundsvall
EST HAGALIDENS FLYING AHKKA S21947/2009, äg & för Morten Petersen,
Rosvik
EST FINNLIDENS BRANDY S13049/2009, äg & för Björn Juhlin, Arjeplog

Första rundan 15 min.
Wild – Thilde
Wild går i mycket bra fart och fin stil stöter en ripa och går hejdlöst efter. Thilde går i
mycket bar fart och stil avsöker marken i stora fina slag, tar ett stånd löser ut partner
stöter sedan en ripa i området där Thilde stod.
Myra – Nero
Myra går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora slag, blir borta ett tag i
björkskogen åter kommer har en chans på fåglar som partner stöter. Nero går i mycket
bra fart och stil revierar marken väl framför oss, vi ser hur han jobbar sig in på ett par
ripor som han dess värre stöter och förföljer en bit.
Bella – Ronja
Bella går i mycket bra fart och lätt fin stil avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt
med föraren. Bella hittas i ett stramt stilfullt stånd reser villigt och precist ripa är
komplett lugn i flog och skott. Ronja går i mycket bra fart och stil avsöker marken i
stora fina slag i bra kontakt med föraren.
Black – Isnogood
Black går i bra fart och stil ett småskuret sök större bredd och framdrift är önskvärt.
Isnogood har det svårt i skaren, men kommer sig i gång under släppet, och går riktigt
bra i andra delen av släppet.
Ahkka – Brandy
Ahkka går i mycket bra fart och stil visar att hon behärskar alla typer av biotoper och
vind förhållanden. Brandy går i mycket bra fart och stil. Visar upp ett sök av mycket
hög klass går otroligt bra i motvind om ännu bättre i medvind.

Rangering efter 3 rundan.
1 Bella med 1 komplett arbete samt ett utan resning. 2 Brandy, 3 Myra, 4 Ronja, 5
Thilde, 6 Ahkka, 7 Isnogood, 8 Nero, 9 Black, 10 Wild.

Andra rundan 15 min.
Wild – Black
Wild gör ett mycket bra medvinds sök i tät björkskog i bra kontakt med föraren. Black
uppvisar ett mycket bra medvinds sök när föraren inte rusar fram i marken.
Isnogood – Nero
Isnogood går mycket bra i medvind i tät björkskog. Isnogood hittas i ett stramt stilfullt
stånd, partner kommer in i situationen och sekunderar spontant. Fågel lättar precist
framför hunden när föraren är på väg fram. Isnogood är acceptabelt lugn i flog och
skott.
Nero går mycket bra i medvind i tät björkskog i mycket bra kontakt med föraren.
Sekunderar stående partner förtjänstfullt.
Thilde – Ahkka
Thilde börjar mycket bra i medvind, blir sedan borta stor del av släppet och åter
kommer innan inkallning. Ahkka går mycket bra till en början men blir borta i slutet och
åter kommer innan koppling.
Myra – Ronja
Myra går mycket bra i medvind har ett bra djup i medvinds söket. Ronja går mycket bra
i medvind. Vi ser hur en ripa lättar ganska långt framför Ronja, föraren sätter hunden på
kommando. Ronja drar an där ripan har lättat och fäster ett stramt stilfullt stånd, ripa
lättar när föraren är på väg till hunden, Ronja är komplett lugn i flog och skott.
Bella – Brandy
Bella går helt utmärkt visar att hon behärskar medvind lika bra som motvind i mycket
bra kontakt. Brandy går mycket bra avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt.

Nu är marken slut och vi har utfört vårt uppdrag, att hitta vinnaren av Vinterfjällpokalen
2010.

Vinnare av Vinterfjällpokalen blir IRST HADSELÖYA'S BELLA DONNA som har
visat oss 2 fågel arbeten av högsta klass och ett sök som är av högsta klass, och får
kvalitets priset 1 Hp Ukl.
Som nummer två i Vinterfjällpokalen placeras EST FAULFOSSEN'S V T RONJA
RÖVERDATTER som har ett fågel arbete utan resning och ett sök av hög klass, och
får kvalitets priset 1 Ukl.

Som nummer tre i Vinterfjällpokalen placeras IRSH NORRLANDSGUIDENS
ISNOGOOD II som har ett fågelarbete utan resning och ett sök av hög klass, och får
kvalitets priset 2 Ukl.

Vi vill passa på att tacka för förtroendet att döma kvalificering och final. Ett stort tack
till provledning och inte minst alla deltagare, tusen tack för en trevlig helg.

Jan-Olov Daniels

Rolf Sandström

Kalix
2010-04-20

Arvidsjaur
2010-04-20

