SPK Gotland 15 okt 2011
Guldpokalenkvalificering
Domare: Allan Diederichsen
Klass: UKL
Mark:Vestninge

UKL
PT TIURSKOGEN'S PENNY SE23405/2011, äg & för Claes Carnbring, Kolbäck
Penny er ude i 2 slip. Her viser hun et flot bredsøg der er tilpasset vind og terræn. Hun arbejder i en høj
fart og i en god stil. I 2. slip hænger makker en del på hende, men hun ignorere det og passer sit
arbejde. Opnår stand et stykke inde i skov ( 25-30m.), med front ud mod os, herfra vælger fører at give
rejseordre. Penny rejser villigt og præcist en stor flok agerhøns, hun er komplet rolig i opfløj og skud.
Et meget flot stykke fuglearbejde, af så ung en hund. 1 hp ukl.
PH J.NORDJV-10 BJÖNNÅLIA´S POINT SE52171/2011, äg & för Monica Garbeklint, Östersund
Vi har Point ude i 5-6 slip. Her viser han et stort velrevierende bredsøg, hvor han udnytter vind og
terræn ganske godt. Han arbejder i en høj fart og i en god stil, som han holder hele dagen. I sidste slip
var der en oplagt chance til en flok agerhøns, det ville have klædt Point at finde dem. 0 ukl.
PT FANBY SILVER LADY SE59327/2010, äg & för Patric Sundin, Köpingsvik
Lady er ude i 5-6 slip. Hun viser et stor flot bredsøg, med for det meste korrekte vendinget. Der er et
godt samarbejde. Hun går i en god stil, og farten svinger mellem god og høj. I 4. slip er der en spinkel
chance til fasan. Lady er lydig og velført. 0 ukl.
EST SLETTHALLENS STELLA SE20471/2011, äg & för Niklas Bodin, Gustafs
Stella
er ude i 2 slip. Hun arbejder i en god fart og stil. Hun anlægger et passende stort jagtsøg foran sin fører,
der forekommer enkelte forkerte vendinger. I 2. slip opnår hun stand samtidig som makker, da vi
kommer op til hundene letter en flok agerhøns, hundene er uden skyld heri. Stella er lidt urolig i opflugt
og skud, men kaldes til orden. 1 ukl.
PT BLACK SHETANS BITTE SE10221/2010, äg Stig Nilsson, Marieholm, för Sören Mulvad Johansen
Bitte er ude i 2 slip. Hun går i en meget høj fart, og i en god stil. Hun viser et stort velrevierende
bredsøg, med korrekte vendinger. Der er perioder hvor søget bliver vel offensiv. Opnår stand samtidig
som makker, da vi når op til hundene, letter agerhønseflok af sig selv. Bitte er komplet rolig i opflugt
og skud. 1 ukl.
PH BRONSPILENS PIMMS SE36218/2010, äg Erik Aretorn, Dala Husby, för Niklas Bodin Vi har
Pimms ude i 5 slip. Her viser han et lidt svingende søg, men for det meste går han i et passende stort
bredsøg, men der er perioder hvor søget bliver lidt småt. Han går i en god stil, farten svinger mellem
god og høj. I 2. slip finder og behandler makker agerhønseflok. I sidste slip støder Pimms
agerhønseflok, under fuld respekt. 0 ukl.

IRST GÅTE AV TISLEIA NO44932/10, äg & för Torbjörn & Anne Espelien , Haslum
Gåte er
ude i 2 slip. I starten hænger han en del på makker, men efter et stykke tid får fører ham til at jagte
selvstændig, og her viser han et passende stort jagtsøg, foran sin fører. Der er dog en del forkerte
vendinger. Makker finder og behandler agerhønseflok. I 2. slip jagter han stort set selvstændig, og
ganske fornuftig. Opnår stand, avancere villigt på ordre, og rejser agerhønseflok. Gåte er komplet rolig
i opfløj og skud. 2 ukl.

Allan Diederichsen

SPK Gotland 15 okt 2011
Guld Pokal Finalen
Klass: UKL

PT TIURSKOGEN'S PENNY SE23405/2011, äg & för Claes Carnbring, Kolbäck
PT BLACK SHETANS BITTE SE10221/2010, äg Stig Nilsson, Marieholm, för Sören Mulvad Johansen

Tuinskovens Penny
Penny en hund af et stort format, som i de første 36 min går i et stort og lidt åbnet anlagt søg i god
kontakt til føreren, her efter bliver formatet lidt svingene har lidt markeringer, slutter dog med at gå sig
op.
Stilen præges af at hovedet føres højt, dog drypper næsen lidt, god lidt stikkende galop især i majs
stubben, halen bæres pænt uden bevægelser.
1 stødning med respekt 18 min
1 stand uden på visning af vildt i 21 min
Efter 36 min forbi går agerhøns i god vind
Efter 47 min trættes nu tydeligt
Efter 56 min opnår stand går dog bevist på rolig da agerhønsene flygter.
Black Shetans Bitte

Bitte en hund af et kolossal format, søget er til tider noget åbnet anlagt, slutter dog med at gå i et meget
velanlagt søg men gode dybe udslag på græs, Farten er høj, stilen fortrinlig med højt båret hoved,
langstrakt galop friktions fri galop dækker meget areal,
1 stødning med respekt rolig da agerhønse flygter
Forbi går i min 36 agerhøns i god vind
Makkeren påviser i min 56 agerhøns
Bitte er udholdende i alle 60 min og bevare indtrykket

Resultat:
Vinnare av Guldpokalen 2011 på Gotland:
PT BLACK SHETANS BITTE SE10221/2010, äg Stig Nilsson, Marieholm, för Sören Mulvad Johansen
Bitte vinder på formatet, stilen og ikke mindst på holdbarheden i de 60 min

Tuirskoven Penny
Penny en hund af et stort format må i dag dog se sig slået af en bedre gående makker
2 vinder
Tak til Benny Melin, tak til Ulf Karlström, tak til SPK for æren men at dømme den finale

Allan Nissen
2011-11-01

