VBFK Vindelfjällen 21 aug 2010
Domare: Patrik Larsson
Klass: UKL
Mark: Skafsbäcken
UKL
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS KOSMO S21017/2009, äg & för Mattias Gunnarsson, Ö-vik
Kosmo söker i mycket bra fart och stil revierar marken väl i god kontakt är lite omogen och
något större bredd önskas. Stöter ripa i videsnår och förföljer en bit. I andra släpp fortsätter
Kosmo sitt fina sök och får nu mer makr med sig på bredden, stöter ripa och förföljer. I sitt
sista släpp har Kosmo flera chanser utan att lyckas, respekterar nu acceptabelt. 0 UKL, tid 73
min.
PT OHLSMYRENS P BORN TO BE WILD S28784/2009, äg Rosmarie Karlström, Bredbyn,
för Tom Karlström
Går i myckeet bra fart och fin stil med bra bredd i god kontakt, har tendens att av och till
fastna en del på markvittring. I tredje släpp lättar ripa framför Born to be Wild och hon
förföljer en bit. Stånd går villigt på utan resultat. Får flera chaser i sista släpp utan att lyckas
men visar sig nu lugn i flog. 0 UKL, tid 73 min.
EST OHLSMYRENS KILLER QUEEN S61119/2008, äg & för Mikael Plamebjörk, Lycksele
Går med mycket bra fart och fin stil hela dagen, revierar marken väl i god kontakt kunde
önska något större bredd på söket. Visar sig helt lugn i flera uppflog. I sista släpp stöter
partner ripa och hon är helt lugn. 0 UKL, tid 86 min.
IRSH TÄRNAFJÄLLENS SIGGE S S41978/2009, äg & för Robert Jäder, Hemavan
Sigge söker hela dagen med mycket bra fart, stil och format. Revierar marken väl i god
kontakt med föraren. I tredje släpp stöter Sigge ripa men kan stoppas förtjänstfullt. I näst sista
släpp stöter han ripa i flera omgångar men kan stoppas. Har chans även i sista släpp utan att
lyckas. 0 UKL, tid 86 min.
Patrik Larsson

VBFK Vindelfjällen 22 aug 2010
Domare:Jan-Olov Daniels
Klass: UKL

Mark: Skafsbäcken
UKL
EST OHLSMYRENS KILLER QUEEN S61119/2008, äg & för Mikael Plamebjörk, Lycksele
Queen går i mycket bra fart och lätt fin stil. Avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt
med föraren. Partner stöter fågel Queen lugnas på kommando. Queen tar ett stramt stånd när
föraren närmar sig så lättar en ripkull precist framför Queen som är komplett lugn i flog och
skott. Sedan fortsätter hon sitt finns sök, sekunderar förtjänstfullt stående partner spontant. I
dag får Queen ett mycket välförtjänt 2 Ukl.
IRST TÄRNAFJÄLLENS IDA E S41973/2009, äg & för Patrick & Lena Larsson, Hemavan
Ida går i mycket bra fart och stil avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med föraren.
Ida stöter ripor och går efter. Sedan tar Ida ett nytt stånd en ripa lättar precist framför Ida som
tyvärr inte kan stoppas trots förarens högljuda protester. Ida är en fågel finnare som tyvärr inte
lyckas, synd. 0 Ukl.
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS KOSMO S21017/2009, äg & för Mattias Gunnarsson, Ö-vik
Går i mycket bra fart och stil avsöker marken i stora fina slag, har en del stopp. Stöter en ripa
som förföljs, har sedan ett antal stötar som resulterar i eftergångar. Kosmo tar stramt stånd
reser villigt och precist en singel ripa Kosmo är komplett lugn i flog och skott. Idag får
Kosmo en mycket välförtjänt 2 Ukl.
PT OHLSMYRENS P BORN TO BE WILD S28784/2009, äg Rosmarie Karlström, Bredbyn,
för Tom Karlström
Wild går i bra fart och stil ett större format är önskvärt, visar ett visst intresse för lämel. Wild
fortsätter sitt sök hela dagen. Hon tar ett stramt stånd en ripa lättar precist framför Wild som
tar en ripkyckling som har svårt att flyga. Wild får i dag en mycket välförtjänt 3 Ukl.

Jan-Olov Daniels
Kalix 2010-09-07

