Vinter SM Kvalparti
Vindelfjällen 100417
Domare: Lundberg Per-Ola

SKL
Kvalparti
Mark; Aigert

IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II S39370/2000, äg & för Niklas Sundberg,
IRST J HADSELÖYA'S MISS LARSEN S18923/2004, äg Lena Larsson,Hemavan, för
Patrick Larsson
IRSH J REMKILENS CHAMP S31405/2007, äg & för Ronny Boström, Sundsvall
EST VILLMARKSPORTEN'S VILMA N09347/07, äg & för Reidar Nilsen, Mo I Rana
PT FURUKOLLEN'S LEIA DI LEVA S18874/2007, äg & för Maria Moström, Umeå
PT NUCH SUCH KARACANIS NOBEL N00544/04, äg & förare Arthur Abelsen, Bodö,
IRST J NORRLANDS GUIDENS GASA II S23887/2008, äg & för Niklas Sundberg,
IRST J FJELLSTÅRSAS KW KEXET S46177/2007, äg & för Ulf Andersson, Åre
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006, äg & för Dick Johansson, Luleå
IRST SUCH FJELLSTÅRSAS WALRHONA S50291/2002, äg & för Ulf Andersson, Åre
IRST J NORRLANDS GUIDENS MISS EYE II S63043/2004, äg & för Niklas Sundberg,
Liden

1:a rundan
Bitch-Miss Larsen
Bitch i utmärkt fart och stil, söker mycket bra. Tar stånd tillsammans med partner, Bitch reser
bra tillsammans med partner. Helt lugn i skott och flog, apporterar bra. Miss Larsen i utmärkt
fart och stil, söker utmärkt. Stånd med partner reser mkt bra, helt lugn i skott och flog,
apporterar utmärkt. Larsen över.
Champ-Vilma
Champ i utmärkt fart och stil, söker mycket bra, nyttjar marken väl.
Vilma utmärkt fart och stil, söker av anvisad terräng utmärkt i god kontakt med föraren.
Vilma över.
Leia-Nobel
Leia i mycket bra fart och stil. Söket vill bli en aning öppet. Leia hittas långt fram i marken
där hon sekunderar partner. Nobel mycket bra fart och stil. Söket är stort och blir en aning
öppet. Hittas i stånd långt fram i terrängen. Nobel reser villigt men kan inte påvisa oss någon
fågel. Leia över.

Gasa-Kexet
Gasa har utmärkt fart och stil söker utmärkt. Gasa Stöter ripor som hon förföljer i slutet av
släppet. Kexet Bra fart och stil. Söker bra av och till men önskas ta för sig mera mark. Gasa
utgår.
Walrhona-Humle
Walrhona har mycket bra fart och stil. söker mycket bra, tar med sig all önskad terräng.
Humle i mycket bra fart och stil. Söker mycket bra. Båda sätts lika.
Miss Eye-Miss Larsen
Miss eye startar i mycket bra fart och stil. hon blir sedan borta största delen av släpptiden och
får utgå. Miss Larsen fart och stil utmärkt. Söker av marken utmärkt.Miss Eye utgår.

Rangering runda 1.
Larsen, Bitch, Vilma, Champ, Leia, Walrhona, Humle, Nobel och Kexet.

2:a rundan.
Bitch – Champ
Bitch utmärkt fart och stil söker utmärkt. Champ i utmärkt fart och stil. Söker utmärkt. Camp
tar ett osäkert stånd som han löser själv. Lika.
Vilma – Leia
Vilma forsätter att visa utmärkt fart och stil. söker utmärkt. Leia i mycket bra fart och stil.
Söker mycket bra. Vilma över.
Nobel – Kexet
Nobel har mycket bra fart och stil. Söker mycket bra. Kexet i bra fart och stil men söket håller
inte i denna klass och får utgå.
Walrhona – Humle
Walrhona Mycket bra fart och stil. Söker mkt bra. Tar ett stånd som hon löser själv när
partner kommer. Humle mycket bra fart och stil. Söker mycket bra. Stoppas av förare när
partner har stånd. Humle blir borta en stund i slutet av släppet. Walrhona över.

Rangering runda 2.
Larsen, Bitch, Wilma, Camp, Leia, Walrhona, Nobel, Humle.

3: rundan.
Bitch – vilma
Bitch i utmärkt fart och stil. Söker mycket bra i kuperad terräng där hon blir borta en stund.
Vilma fortsätter i utmärkt fart och stil. Söker utmärkt i svår terräng. Vilma över.

Larsen – Leia
Larsen Har allt på topp, fart o stil utmärkt. Söker utmärkt. Leia med utmärkt fart och stil söker
mycket bra. Larsen över.
Champ – Walrhona
Champ mycket bra fart och stil. söker mycket bra. Champ visar en fin sekundering när partner
står. Walrhona Mycket bra fart och stil. Söker bra. Tar ett osäkert stånd som hon löser på
kommando. Champ över.
Nobel – Humle
Nobel jagar som tidigare, hittas i stånd med partner. Nobel reser en aning försiktigt på
kommando, en ripa lättar och Nobel visar full respekt i skott o flog, apporterar acceptabelt.
Humle som tidigare. Hittas i stånd med partner. Humle hinner inte visa någon resning innan
ripan lättar. Humle är helt lugn i skott o flog, apporterar utmärkt.

Med detta så avslutas denna segrarklass, som även är ett kvalparti för morgondagens fjäll SM.
Resultat.
1 Skl Cert Hp

IRST J HADSELÖYA'S MISS LARSEN S18923/2004

2 Skl

IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II S39370/2000

3 Skl

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006

4 Skl

PT NUCH SUCH KARACANIS NOBEL N00544/04

Tack för en trevlig dag på fjället
med utmärkta hundar och trevliga förare.

Umeå 2010-04-26
P-O Lundberg

Vinter SM Kvalparti
Vindelfjällen 100417
Domare: Sandström Rolf
SKL
Mark; Biergenes

ESH J OHLSMYRENS ESSO S18898/2005, äg & för Andreas Larsson, Frösön
GSH SUCH MORTENFJELLET'S KEANO S26869/2006, äg & för Peter Hoyer, Söråker
PH SUCH KARACANIS HUGO BOSS S29864/2004, äg & för Carl-Erik Brandberg,
Skellefteå
EST J BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S28527/2007, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
EST J OHLSMYRENS PIGA S18893/2005, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
ESH J LANGVELLA'S HAWK S52017/2007, äg & för Thommy Atterbrand, Lofsdalen
GST KLETTKOVENS TYRI III N18804/02, äg & för Roald Fjaera , Bodö
IRSH J SUCH HADSELÖYA'S INDEX S11617/2003, äg & för Jan-Olov Daniels,
Risögrund
GST J KLETTKOVENS GILD N03572/04, äg & för Roald Fjaera, Bodö
EST J SJCH KLOKKERHOLMEN'S SUE-SINE S16141/2004, äg & för Roland Ohlsson,
Oviken
EST FAULFOSSEN'S V H TIRI N22898/05, äg & för Terje H Lorentzen, Bodö
PT J FANBY FILIPPA-K S66649/2007, äg & för Carl-Erik Brandberg, Skellefteå

Första rundan

Keano-Esso
Båda hundarna går mycket bra, söker av marken bra. Keano tar stånd, avancerar, men tomt.
Lika. 15 min.
Hugo Boss-Simsalabim
Hugo Boss startar i mycket bra fart och stil. Går mycket stort, försvinner och blir borta. Hugo
Boss utgår. Simsalabim söker i mycket bra fart och stil. Revierar bra och söker av marken väl.
Simsalabim vidare. 15 min.
Hawk-Piga
Hawk, mycket bra fart och stil. Blir borta en del i början men jagar sedan i bättre kontakt.
Piga, mycket bra fart och stil, börjar bra men blir borta mot slutet. Kommer vid koppling.
Lika. 15 min.

Index-Tyri III

Index, mycket bra fart och stil. Söker av terrängen bra. Tyri II, mycket bra fart och stil. Blir
borta i början. Stånd, ripa lättar på mycket långt håll. Tyri II löser och går ut i sök. Index över.
15 min.
Gild-Sue Sine
Gild, blir borta första 11 min och söker sedan med oss. Gilda utgår. Sue Sine, mycket bra fart
och stil. Söker i bra kontakt och revierar fint. Sue Sine vidare. 15 min.
Tiri-Filippa
Tiri, mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig. Föraren anmäler stånd. Ingen hemma.
Filippa, mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken bra. Filippa över. 15 min.

Rangering efter första rundan: Etta:Sue-Sine, Simsalabim. Tvåa:Hawk, Piga, Filippa. Trea:
Index. Fyra: Tiri,Tyri, Keano, Esso

Andra rundan
Esso-Hawk
Båda jagar mycket bra. Båda lika. 15 min.
Keano-Index
Båda söker i mycket bra fart och stil och söker av marken bra. Keano tar stånd, hunden löser
när vi närmar oss. Lika. 15 min.
Piga-Tyri III
Piga, blir borta dryga 10 min, ser henne 3 ggr på hela släppet. Utgår. Tyri, mycket bra fart och
stil. Går stort. Finnes i stånd, löser när vi närmar oss. Tyri vidare. 15 min.
Simsalabim-Tiri
Båda går i mycket bra fart och stil Lika.15 min.
Sue Sine-Filippa
Sue Sine, mycket bra fart och stil. Söker av marken väl. Filippa, mycket bra fart och stil. Tar
mycket mark med sig. Filippa över.15 min.

Rangering efter andra rundan: Etta: Simsalabim, Filippa. Tvåa: Sue-Sine Trea: Hawk Fyra:
Index, Tiri. Femma: Tyri, Esso, Keano.

Tredje rundan

Esso-Tyri III
Båda söker som tidigare. Tyri tar stånd, avancerar, men tomt. Esso sekunderar partner. Esso
över. 15 min.
Index-Tiri

Båda fortsätter att jag mycket bra. Index söker av marken bra. Partner tar stånd då Index är i
rörelse, ses sedan sittande bredvid. Tiri, tar stånd. Avancerar bra och reser ripor. Komplett
lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt. Ses senare i nytt stånd, ripor lättar innan
resningsorder. Helt lugn i flog och skott. Tiri över. 15 min.
Hawk-Sue Sine
Hawk går stort och rejält i mycket bra fart och stil. Stånd, svårt att få Hawk att avancera. Rör
sig sedan försiktigt fram, men domaren ser ingen fågel. Sue Sine, söker lika fint som tidigare.
Sekunderar partner. Sue Sine över. 15 min.
Simsalabim-Filippa
Båda fortsätter sitt fina fjällsök! Lika. 15 min.
Keano-Tyri
Båda söker i mycket bra fart och stil, men kontakten kunde vara betydligt bättre. Keano har
ett stånd som han löser själv när vi är på väg fram. Båda lika. 15 min.

Rangering efter tredje rundan: Etta: Tiri med ett komplett fågelarbete och ett utan resning.
Tvåa: Simsalabim, Filippa Trea Sue-Sine. Fyra: Hawk. Femma: Esso Sexa: Tyri Sjua: Index
Åtta: Keano

Fjärde rundan

Esso-Simsalabim
Båda hundarna söker mycket bra. Esso hamnar ibland bakom oss. Simsalabim över. 15 min.
Index-Sue Sine
Båda hundarna jagar mycket bra. Index tar stånd, mkt trög avance och ingen hemma. Sue Sine
över. 15 min.
Hawk-Filippa
Båda hundarna jagar fortsatt mycket bra. Hawk tar stånd, trög avance och ingen fågel. Filippa
sekunderar Hawk. Filippa över .15 min.
Tiri-Keano
Tiri, mycket flott sökare. Sekunderar partner. Keano, söker som tidigare. Stånd, ripa lättar och
det skjuts. Keano går för långt efter. Utgår. Tiri över. 15 min.

Jag väljer att avsluta segrarklassen med en pristagare som är:
1 Skl Cert Ck Hp

Faulfossen´s V H Tiri

Tack VBFK för ett trevligt prov, och det var en trevlig och bra stämning på partiet under
dagen.

Arvidsjaur 2010-04-29
Rolf Sandström

Vinter SM Final
Vindelfjällen 100418
Domare: Johansson Stellan
SKL
Mark; Näsbergstjärn
Mycket bra jaktterräng, bra före och bra med ripor.

IRST J HADSELÖYA'S MISS LARSEN S18923/2004, äg Lena Larsson,för Patrick Larsson
IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II S39370/2000, äg & för Niklas Sundberg
EST FAULFOSSEN'S V H TIRI N22898/05, äg & för Terje H Lorentzen
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006, äg & för Dick Johansson
PT NUCH SUCH KARACANIS NOBEL N00544/04, äg & för Arthur Abelsen

1:a rundan
Miss – Bitch
Miss i stor fart och med mycket bra stil. Revierar av marken i stora slag. Mycket bra kontakt
med förare.
Bitch i stor fart och med bra stil. Söker av marken i breda slag. Bra kontakt med förare.
Lika
Tiri – Humle
Tiri i stor fart och med lätt fin stil. Söker av marken utmärkt i bra kontakt med förare. Hittas i
stånd, helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt den utlagda ripan.
Humle i stor fart och med mycket bra stil. Söker av marken mycket bra i breda fina slag.
Mycket bra kontakt med förare.
Tiri över

Miss –Nobel- Bitch
Miss i stor fart , söker av marken mycket bra. Fortsätter sen mot Bich.
Nobel i stor fart, står i backe. När vi kommer upp till hunden så lättar ripor och Nobel går
efter fågel när skottet går. Utgår.
Bitch i stor fart och söker av marken mycket bra.
(Bitch och Miss andra släpp).

Rangering runda 1
Tiri, Bitch-Miss, Humle, Nobel utgår

Runda 2
Tiri – Humle
Båda hundarna går stort , får mycket mark avsökt och i bästa kontakt med förare.
Lika
Se släppet Miss-Nobel- Bitch

Rangering runda 2
Tiri med fågelarbete, Bitch , Miss och Humle

Runda 3

Bitch - Miss
Bitch i mycket bra fart och med bra stil. Söker av marken mycket bra, hittas i stånd med
partner. Avancerar och reser fågel med partner. Bitch helt lugn och apporterar korrekt utlagd
fågel.
Miss söker utmärkt. Stånd samman med partner. Reser ripor med partner, går för långt efter i
flog och skott. Utgår.
Bitch över
Tiri – Humle
Tiri i bästa fart och stil. Söker stort i breda slag. Stånd avancerar på order. Tyvärr ingen fågel.
Nytt stånd , ripor lättar, det är för långt för att skott ska lossas. Helt lugn i flog.
Humle i stånd, avancerar mycket hårt och missar tryckande ripa med ett par meter, som sen
stötes av Humle. Lugn i flog.
Tiri över

Tiri- Bitch - Humle
Tiri i stånd som inte ger resultat. Tiri i nytt stånd och ripor lättar framför Tiri. Helt lugn i
flog.

Bitch söker fortsatt bra i detta släpp . Stöter ripa och kan stoppas i flog. Vi sätter in Humle
och han tar stånd direkt för tryckande fågel. Reser mycket fint ripan. Går för långt efter i flog
och skott. Humle utgår

Resultat vid detta Vinter-SM;

1 Skl Cert Hp Cacit EST FAULFOSSEN'S V H TIRI, äg & för Terje H Lorentzen

2 Skl Ck Hp R-Cacit IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH, äg & för Niklas
Sundberg
En final som avgjordes på fågel. Tack för en mycket bra dag på fjället.
Malå den 27 april 2010
Stellan Johansson

