SPK Bruksvallarna 22 sept 2012
Domare: Peter Mattsson
Skytt: Erik Ringaby & PO Ohlsson
Klass: SKL
Mark: Mittåkläppen
Förhållanden: Sol , bra vind och mycket bra med fågel.

PT J BORGEFLON'S FK SPEEDIGA SASSA S29848/2009, äg & för Bengt Persson, Mora
PT J OHLSMYRENS P RUNAROUND SUE S30114/2008, äg & för Bengt Persson, Mora
IRSH SE UCH SE JCH RED GARLIC'S GOURMÉ S39191/2005, äg & för Agneta Andersson,
Vedevåg
IRST SE JCH NORDFJÄLLETS FB ROBBYN S12113/2002, äg & för Agneta Andersson,
Vedevåg
IRST J RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
IRST J RED GARLIC'S EPIXÉ S45657/2004, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
PT J BORGEFLON'S CJ PHI S23020/2007, äg & för B-o Johansson, Kiruna
PT J OHLSMYRENS P BORN TO RUN S30112/2008, äg & för Marit Hellström, Undersåker
PH SE UCH SE JCH PATJANEN'S BARON DE LEY S32107/2004, äg & för Mikael
Kangosjärvi, Hortlax
PH J SE JCH SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg & för Mikael Kangosjärvi,
Hortlax
PH J VATTVIKEN'S JOKER S28019/2005, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik

Första rundan:
Robbyn – Baron
Robin startar försiktigt, skadar sig men fortsätter och är hämmad av detta. Baron går mycket
bra, han tar ett stånd, reser villigt och precist är helt lugn i flog o skott. Skyttarna fäller två
fåglar, den första apporterar han mycket bra och apporterar även den andra godkänt. Robbyn
utgår.
Born To Run – Joker
Båda hundarna startar utmärkt och växlar om förningen. Joker hittas i stånd långt ut, Leja
sekunderar Joker. På resningsorder så avancerar Joker men får tyvärr inte upp fågel. Leja
över.
Epixe – Prinsen
Epixe går mycket bra, stöter en ripa som lättar bakom henne. Får fortsätta och har två stötar
till med respekt. Fortsätter , tar stånd och avancerar villigt på men kan ej presentera fågel.
Prinsen går mycket bra. Epixe utgår.

Sue – Gourme
Sussi startar mycket bra och Gourme går mycket bra, något större än Sussi. Gourme över.
Sassa – Juicy
Sassa startar något försiktigt men går upp sig till mycket bra. Juicy har förningen hela släppet
i utmärkt fart, stil och format. Juicy över.
Phi – Baron
Phi tar stånd kort efter släpp, står helt precist där ripkull lättar och är helt lugn i flog och skott.
Utmärkt apport på utlagd fågel. Fortsätter och tar nytt stånd, reser villigt och precist , helt lugn
i flog o skott. Fortsätter och tar ytterligare ett stånd, Phi är helt lugn i flog o skott. Får fortsätta
nytt stånd, reser villigt och precist, helt lugn i flog o skott. Nu apporterar hon en fälld fågel
utmärkt. Baron kommer på mellanhand och får mest stå kopplad. Phi över.

Rangering efter första rundan: 1 Phi med fyra fågelarbeten, varav två med resning, 2 Baron
med komplett fågelarbete, 3 Lejja, Juicy, 4 Gourme, 5 Sussi, 6 Sassa, 7 Joker, 8 Prinsen

Andra rundan:
Leja – Sussi
Båda hundarna startar som tidigare, Leja stöter en ripa och respekterar på kommando.
Fortsätter och tar stånd, avancerar trögt, ripkull lättar och hon är helt lugn i flog o skott,
apporterar mycket bra.Sussi stoppas av föraren, men kan inte hålla sig när riporna lättar och
går efter. Sussi utgår.
Joker – Prinsen
Joker går våldsamt stort i detta släpp. Prinsen söker mycket bra tillsammans med sin förare .
Förarna trampar upp en ripa. Prinsen över.
Gourme - Sassa
Gourme tar förningen som han håller hela släppet. Sassa har lite svårt med markvittring.
Gourme över.
Juicy – Phi
Båda hundarna avsöker marken mycket bra. Juicy har förningen, tar stånd långt ut med
viftande svans. Går på och löser ut, tar nytt stånd och reser villigt o precist en hel ripkull, är
helt lugn i flog o skott. Apporterar fälld fågel utmärkt. Phi blir därmed slagen i släppet. Juicy
över.

Resultat:

1 SKL hp cacit

IRST J RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, äg & för
Agneta Andersson, Vedevåg
En utmärkt sökare som tog tillvara på sin chans och förvaltade den
på bästa sätt.

2 SKL Ck hp res.cacit

PT J BORGEFLON'S CJ PHI S23020/2007, äg & för B-o
Johansson, Kiruna
En utmärkt viltfinnare som haft fyra fågeltagningar men fick se sig
slagen av dagens vinnare.

3 SKL

PT J OHLSMYRENS P BORN TO RUN S30112/2008, äg & för
Marit Hellström, Undersåker
En utmärkt sökare med en del brister I fågelbehandlingen.

4 SKL

PH SE UCH SE JCH PATJANEN'S BARON DE LEY
S32107/2004, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax
Ett utmärkt fågelarbete, mycket bra sök och hade för många
chanser i sitt andra släpp.

Jag tackar Svenska Pointerklubben för förtroendet att få döma denna segrarklass.

Peter Mattsson

SPK Bruksvallarna 22 sept 2012
Domare: Walther Muland och Peter Mattsson
Klass: SKL

PT J HOPFOSSEN'S CIA S17677/2009, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi
PH LPI SE UCH NO UCH FI UCH JIMSRYPA'S MILTON S41832/2006, äg & för Fredrik
Nyström, Våmhus
PH FUGLEDES ODIN DK14268/2009, äg & för Sören Johansen Mulvad, Silkeborg
PH J VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget
PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, äg & för Gunilla Karlsson, Folkärna
PT J BORGEFLON'S JL RASKA S21071/2009, äg Herman Billung, Oslo, för Johanna
Söderström
PH J STENBITENS EPSON S43660/2008, äg & för Kalle Stolt, Borås
PT J BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg & för Eva Perman,
Kälarne
PT J TJÄDERHEDENS I JESSI S36089/2009, äg & för Fredrik Nyström, Våmhus
PT J FORSRÄNNARENS ATLA S40529/2004, äg & för Anders Fors, Gällivare
PT J NORD V-06 NO UCHSE UCH C.I.B BORGEFLON'S TN LILL S63508/2003, äg & för
Eva Perman, Kälarne

Första rundan:
Cia - Milton.
Begge jakter med noe tung aksjon. Milton stöter fågel i 2 omgångar och har hatt sina sjanser
på fågel i dag. Cia over Milton som utgår.
Setter på Odin som er uddehund.
Cia – Odin
Straks etter slipp markerer Cia for så å fäste stånd. Ripkull letter når skytt och förar kommer
till. Det felles en ripa. Knallapport. Lägger så ut en ripa for apportering och denne apporteras
noe slurvete, men godkjent. Odin jakter intenst och förnuftig. Cia over Odin.
Sture - Acta.
Begge starter energisk. Acta fester stånd, trög avance på order, löser ut. Ny stånd i samme
området. Igen tröga avance. Begge kopplas och vi går tillbaka 100 meter och slipper påny.
Sture stöter fågel i området hvor Acta hade stånd, förföljer. Begge utgår.
Epson - Raska.
Begge jakter med hög intensitet. Avsöker terrängen i store fine slag, med god utnyttelse av
vind. Fågel letter i området hvor begge befinner ser och begge förföljer. Begge utgår.
Jessi - Princess.
Jessi holder dessvärre icke klassesök i dag. Princess jakter i stor fart och hög intensitet. Jessi
utgår

Odin – Princess ( Odin har noen minutter igen, så jag setter på Odin mot Princess)
Begge hundene jakter energisk i gott sammarbeid med sina förare. Dekker terrängen i store
fine slag. Veksler om föringen i släppet.
Atla – Lill
Begge jakter i stor fart och fin stil. Får med seg mycket terräng. Det önskas betre plan i
söksopplegget till Atla. Lill over Atla.

Rangering efter första rundan: Cia med fågelarbeid, Princess mycket god söker, Lill
mycket god söker, Atla minus i söksopplegget, Odin er slått i fågel

Andra rundan:
Cia – Princess
Begge jakter energisk och mycket förnuftig. Princess tar virkelig for seg av terrängen och
vinner släppet. Princess over Cia.
Odin - Atla (7min)
Begge fortsetter sitt gode sök, men söket till Odin blir noe ödelagt fordi förar pressar.
Atla over Odin
Odin - Lill (7 min)
Bägge fortsetter sitt gode sök, men söket till Odin blir noe ödelagt fordi förar pressar.
Lill over Odin
Lill - Atla (7 min)
Begge fortsetter mycket gott och förnuftig. Lill finnes i stånd, Atla sekunderer. Når förar
kommer fram, letter en ripa. Lugn i uppflog och skott. Nektar å apportera utlagt ripa. Lill
utgår.

Rangering efter andra rundan: Cia med fågelarbeid, Princess mycket god söker, Atla minus
i söksopplegget, Odin er slått i fågel.

Tredje rundan:
Atla – Odin
Begge fortsetter som tidigare utan å lyckes.
Atla over Odin.
Cia – Princess
Begge fortsetter sitt mycket gode sök, utan at det finnes fågel i terrängen.
Cia over Princess.

Som dagens dommare vil jag tacka partiet for en trevlig dag i fjället och et stort grattis till

Resultat:

1 SKL

PT J HOPFOSSEN'S CIA S17677/2009, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi

Walther Muland

SPK Bruksvallarna 22 sept 2012
Domare: Lars Olander
Klass: ÖKL
Förhållanden: Bra jaktväder i svag vind

ÖKL
IRST NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund,
Frösön
Mycket bra fart och stil, får anvisad mark bra med sig. Fortsätter likadant under hela dagen.
Kommer ej för fågel. 0 ÖKL
ESH J RANGELFJELLET'S ECHO SE17810/2011, äg & för Mårten Eriksson, Korskrogen
Jagar av anvisad mark i mycket bra fart och stil, slitstark och välförd. Kommer inte för fågel.
0 ÖKL

PT ÖSTBERGETS TESS S42510/2008, äg Kerstin Frändegård, Östersund, för Marie
Frändegård
Mycket bra fart och stil, visar ett rejält jaktsök och god kontakt med föraren. I slutet av dagen
försvinner Tess in i ett avsnitt med tät björk och en, vi söker en stund, en ripa kommer
flygande och ytterligare en som Tess förföljer. 0 ÖKL
PT J ÖSTBERGETS RIZZLA S38639/2004, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Mycket bra fart och stil, jagar i bra kontakt med sin förare. I senare släpp tas Rizzla och
parkamraten en bit tillbaka i marken där vi sett ripor. Rizzla stöter en ripa i medvind och
respektera direkt en ripa trampas upp som ligger mellan hundförarna och domaren.
Rizzla lyckas ej med riporna idag. 0 ÖKL
PT J ANNEBORG'S NÄSSLA S27926/2008, äg & för Karin Olsson, Edsbyn
Jagar av marken i mycket bra fart och stil, en ripa trampas upp mellan hundförarna och
domaren som hon respekterar. Avslutar dagen på en myr där hon får en överflygande ripa som
hon respekterar på förarens signal. I ett av släppen där vi letar efter parkamraten i tät terräng,
förs hon med små medel och på ett sportsligt sätt. Lyckas ej med fåglarna i dag. 0 ÖKL
PT OHLSMYRENS P DRESSED TO KILL SE36891/2010, äg & för Ronny Andersson,
Stugun
Mycket bra fart och stil i ett lagom stort fjällsök. I tredje släpp får hon manas på något av
föraren. Resten av dagen jagar hon fritt och självständigt igen. Ej för fågel. 0 ÖKL
PT BORGEFLON'S FK STÅRSA S29850/2009, äg & för Ronny Andersson, Stugun
Jagar i ett stort och rejält fjällsök i mycket bra fart och stil. Avslutar dagen med att föraren
anmäler stånd i en kuperad terräng. När jag kommer fram har hon tappat bort sin fågel men
försöker återknyta kontakten, en ripkalle tar till vingarna ett stycke vid sidan av Stårsa,
respekterar spontant. 0 ÖKL
GSH ZETTERTJÄRNS JOZZ S18664/2009, äg & för Susanne Hedin Vesterinen, Ramsjö
Mycket bra fart i en kraftfull aktion , håller aktion och format under hela dagen. Drar an och
fattar stånd, jag är skymd när jag är på väg fram till hunden, föraren protesterar med tillrop
och visselsignaler och när jag kommer fram är han inte kvar. Jozz återkommer och kör upp
två ripor och förföljer. 0 ÖKL
PH BORGEFLON'S FK STORM S29844/2009, äg & för Ingebrikt Bergman, Tännäs
Mycket bra fart och stil, får anvisad mark avjagad i mycket bra kontakt med sin förare.
Lyckas ej med fåglarna idag. 0 ÖKL
ESH J MILLER S26455/2008, äg & för Monica Åslund, Funäsdalen
Mycket bra fart och stil i en bra galoppaktion. Han blir lite sällskapssjuk i ett av släppen
tillsammans med en av tikarna som parkamrat. Återgår sedan att jaga av den anvisade marken
, en orre kommer från partiet dår Miller och parkamraten befinner sig. Lyckas inte med
fåglarna idag. 0 ÖKL

Tack arrangörer för ett trevligt domaruppdrag, Ronny som markledare och Erik som skytt och
alla sportsliga deltagare.

Hölö 2012-10-05
Lars Olander

SPK Bruksvallarna 22 sept 2012
Domare: Niklas Bodin
Klass: UKL
Mark: Vallarfjället Syd

UKL
IRSH NORRLANDS GUIDENS STARO REBEL SE55634/2011, äg & för Jan Svensson,
Sollefteå
En stark unghund som söker i hög fart och stil, har lite svårt att få till söket i sid- och
medvind lyckas tyvärr inte finna nån fågel trotts lång släpptid. 0 Ukl
EST ÖSTALINDORS GLORIA SE13363/2011, äg & för Anders Hedén, Skattungbyn
Gloria inleder i första släpp lite trevande men går i de senare släppen mycket bra, lyckas
tyvärr ej finna någon fågel. 0 Ukl
EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg & för Erik Persson Per, Malung
Hot-Sugar utvecklas under dagen till att gå i ett bra sök i fin fart och stil, har några
markeringar under dagen utan att få ut något av det. 0 Ukl
EST MYRA SE15367/2011, äg & för Marie Louise Sjöberg, Malmbäck
Myra söker i utmärkt fart och stil, tar mycket mark med sig i ett lite öppet sök. Finner ej nån
fågel under dagen. 0 Ukl
EST STANEDGE EVA SE42924/2012, äg Bengt Stillborg, Luleå, för Mattias Westerlund
Utmärkt fart, samarbete och marktäckning har ett par markeringar under dagen finner ej
någon fågel under dagen. 0 Ukl

IRST LIVARDENS SUMMERED SE31645/2012, äg & för Mattias Vesterlund, Arjeplog
Trevlig unghund med mycket fart som saknar lite på reviering och fäljsamhet, tröttnar på em.
0 Ukl
PT ÖSTBERGETS VITTRA SE27413/2011, äg & för Lillan Mårtensson, Lycksele
Vittra inleder trevande men bättrar sig under dagen har chans på fågel utan att få till nån
godkännd fågeltagning. 0 Ukl
GST ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved
Blackie jagar underdagen i ett sök med bra fart, stil och marktäckning, står reser på
kommando och går tyvärr för långt efter för att kunna premieras. 0 Ukl
EST OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Mattsson, Grisslehamn
En stark unghund som visar oss ett utmärkt sök under dagen utan att finna någon fågel. 0 Ukl

Niklas Bodin

SPK Bruksvallarna 23 sept 2012
Domare: Ronny Andersson
Klass: UKL/ÖKL
Mark: Kölen norr
Förhållanden: Frost på morgonen och en mycket varm dag med flera chanser för alla
hundar.

UKL
EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg & för Erik Persson Per, Malung
Sugar startar i bra till mycket bra fart och stil i motvind där hon blir ojämn och fastnar i
markvittring, i andra släpp går Sugar upp sig till mycket bra fart och stil där hon spontant
sekunderar stående partner, i tredje släpp går Sugar fortsatt mycket bra men har två stötar med
acceptabelt lugn och flera gånger under resten av släppet är det fågel och det blir alldeles för
ineffektivt, avslutas. 0 Ukl.

IRST HEGGELIFJELLETS MYLTA SE51477/2011, äg Lars Hellström, Undersåker, för Marit
Hellström
Mylta startar i mycket bra fart och stil i motvind där hon får med sig mycket mark på bägge
sidor, i andra släpp går Mylta fortsatt mycket bra och fattar ett stramt stilfullt stånd där fågel
lättar precist framför Mylta när förare kommer fram och hon är helt lugn i flog och skott, mot
slutet av tredje släpp hittas Mylta i ett stramt stilfullt stånd och när förare kommer fram lättar
fågel precist framför Mylta som förföljer hejdlöst. 2 Ukl.
GST ENDALSHÖJDENS BLACKIE LAWLESS SE62297/2010, äg & för Sofia Lind, Duved
Blackie startar i bra till mycket bra fart och stil i sidvind där han får med sig mycket mark
men behöver lite stöd av föraren, Blackie stöter fågel och förföljer, i andra och tredje släpp
går Blackie som innan och stöter en fågel som han förföljer och har även fler fåglar i släppet, i
fjärde släpp börjar Blackie tröttna och har fågel i släpp, avslutas. 0 Ukl.
GSH J ENDALSHÖJDENS BONO SE62302/2010, äg & för Bodil Elofsson, Offerdal
Bono startar i mycket bra fart och stil i sidvind där han får med sig mycket mark på bägge
sidor, i andra släpp går Bono fortsatt mycket bra, i tredje släpp i motvind ser vi fåglar flyga
och Bono förföljer hejdlöst, i fjärde släpp går Bono också mycket bra och fågel lättar i det
område där Bono befinner sig, i det femte släppet börjar Bono tröttna och hittas senare i ett
stramt stilfullt stånd där han reser villigt på order, något oprecist och förföljer fåglar hejdlöst,
avslutas. 0 Ukl.
IRSH NORRLANDS GUIDENS STARO REBEL SE55634/2011, äg & för Jan Svensson,
Sollefteå
Rebel startar i mycket bra fart och stil i sidvind där han får med sig mycket mark på bägge
sidor, i andra och tredje släpp med fågel i släpp går Rebel fortsatt mycket bra för att i fjärde
släpp börja tröttna, i femte släpp stöter Rebel och förföljer långt men kan senare stoppas
acceptabelt vid en överflygare, lyckas ej idag. 0 Ukl.
IRSH HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
Messi startar i mycket bra till utmärkt fart och stil i motvind där han får med sig mycket mark
på bägge sidor i god kontakt, Messi fattar ett stånd och reser villigt utan resultat, i andra släpp
går Messi fortsatt mycket bra och hittas i stånd där han reser villigt på order i etapper, otroligt
jaktligt, på fågel som flyttat sig och är helt lugn i flog och skott, i tredje släpp går Messi
fortsatt mycket bra och stöter fågel där han är spontant lugn i flog och hittas senare i ett stramt
stilfullt stånd och fågel lättar när förare kommer fram och Messi är helt lugn i flog och skott,
en väldigt effektiv och mogen unghund som förtjänar 1 hp Ukl
EST VALLARFJÄLLET'S A-SNÖFLINGA SE23941/2011, äg & för Birgitta Winberg,
Storvreta
Flinga startar i mycket bra fart och stil i motvind där hon jagar av marken bra på bägge sidor,
i andra och tredje släpp går Flinga fortsatt mycket bra och har fågel i bägge släpp, i fjärde
släpp börjar Flinga tröttna och jobbar vidare i femte släpp där hon har fågel flera gånger med
en stöt och rejäl eftergång, avslutas. 0 Ukl.
EST VALLARFJÄLLET'S A-NASTI SE23942/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Nasti startar i mycket bra fart och stil i sidvind där hon får med sig mycket mark på bägge
sidor, hon stöter en fågel och är lugn i flog, i andra släpp i medvind går Nasti fortsatt mycket

bra, i tredje släpp stöter Nasti och förföljer och har mer fågel i släpp, i fjärde släpp börjar
Nasti tröttna och har fågel i släpp, hon har haft många chanser och avslutas. 0 Ukl.
ÖKL
IRST NORRLANDS GUIDENS NO SPEED SE57873/2010, äg & för Margareta Fryklund,
Frösön
Speed startar i mycket bra fart och stil i sidvind där hon får med sig mycket mark på bägge
sidor i god kontakt men stöter en fågel och förföljer alldeles för långt, avslutas. 0 Ökl.
GST ÅSHÖJDENS UNNIE S22464/2009, äg & för Ewa Posner Storm, Brunflo
Unnie startar i mycket bra till utmärkt fart och mycket bra stil i sidvind där hon får med sig
mycket mark på bägge sidor, i andra släpp går Unnie som innan men något öppet mot slutet, i
tredje släpp går Unnie fortsatt mycket bra men fortfarande något öppet, Unnie fattar ett till en
början tveksamt stånd långt ut men stramar till när förare kommer fram, fågel lättar och Unnie
är helt lugn flog och skott och apporterar utmärkt. 2 Ökl.
IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Ziba startar i mycket bra till utmärkt fart och mycket bra stil i motvind där hon får med sig
mycket mark på bägge sidor, i andra tredje, med fågel i släpp, fjärde och femte släpp går Ziba
fortsatt mycket bra men stöter fåglar och går efter för långt, utgår. 0 Ökl.
PT J ÖSTBERGETS RIZZLA S38639/2004, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Rizzla startar i bra fart och stil i motvind där hon får med sig mycket mark på bägge sidor, i
andra släpp går Rizzla som innan men föraren har för bråttom i marken och trampar upp fågel
flera gånger, senare stöter Rizzla och är helt lugn flog, i tredje släpp börjar Rizzla tröttna för
att i fjärde släpp piggna till igen, i femte släpp stöter partner och Rizzla förföljer för långt,
utgår. 0 Ökl.
ESH J KENZO S54655/2009, äg & för Lena Hagerlund, Skyllberg
Kenzo startar i bra till mycket bra fart och stil i sidvind där han får med sig mycket mark på
bägge sidor i god kontakt, i andra och tredje släpp går Kenzo som innan men föraren har för
bråttom i marken och trampar upp fågel flera gånger, i fjärde släpp börjar Kenzo tröttna och
avslutas. 0 Ökl.
PT ÖSTBERGETS TESS S42510/2008, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Tess slår ut och försvinner nästan hela släppet och har fågel i släpp, i andra släpp syns Tess
några gånger för att bli helt egenrådig och ej samarbetsvillig, utgår. 0 Ökl.

Ronny Andersson

