GFK Gotland 5 april 2013
Domare: Torbjörn Larsson
Klass: UKL/ÖKL

UKL
PT J BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg Erik Bodell Jan, Enköping, för Erik Bodell
Jenny
Giga får idag 5st släpp och är en hund som har ett ungdomligt något oregelbundet sök. Stundtals
har hon riktigt bra fart o stil och bra kontakt. Hon har chans på fågel vid ett par tillfälle men det
vill sig inte fullt ut idag. 0 Ukl.
PT MAC VARGS A HEART FOR HUNTING SE33061/2012, äg & för Caroline Wikberg,
Örnsköldsvik
Börjar dagen i mycket bra fart o stil i ett trevligt sök. Stånd reser men utan resultat. Under dagen
så ökar MV fart o stil till utmärkt. Tar ett något underligt stånd får dock resa men det visar sig
vara en Igelkott. MV har chans på fågel vid 2 tillfällen men tyvärr vill det sig inte idag för denna
mycket trevliga unghund. 0 Ukl.
PT J OKSBY KRICCA SE10855/2012, äg Katja Ståhlberg, Visby, för Katja Ståhlberg
Kricca jagar i ett något orelbundet sök i mycket bra fart o bra stil. Har chans på höns. I sitt sista
släpp så blir hon något egenrådig. 0 ukl.
ESH J TOBÖLBJERGS RED HOT CHILI PEPPERS SE61611/2011, äg Ulf Karlström, Lärbro,
för Ulf Karlström
Red Hot börjar dagen i mycket bra fart o stil i ett något oregelbundet sök. Har stundtals en
tendens till att hålla koll på partnern utan att störa denne. Jagar i samma hårda fart i samtliga
släpp. Partner markerar kraftigt vid kant men lämnar området. Red Hot kommer till samma
område och kastar sig i stånd. När vi kommer till lättar höns RH lugn i flog men går efter en bit i
skott. En unghund som verkligen visar att näsan finns med. Pga sin oro i samband med skottet så
tilldelas Red Hot idag ett 3 Ukl.
EST MAC PERSSON'S A KARIN SE24524/2012, äg & för Anders Åslund, Harbo
Karin är en hund som jagar i fin kontakt i mycket bra fart o stil. Är något oregelbunden i sitt sök
men tar med den mark hon ska. Hon har samma fina sök i samtliga sina 5 släpp. Eff 0 Ukl.
PT LN'S POINTMANN CISA SE58810/2011, äg & för Björn Meijel, Halmstad
Cisa har utmärkt fart, stil o reviering i bra kontakt. Hon jagar lika intensivt hela dagen, markerar
vid kant men lämnar området och går ut i sök. När partner kommer till området så finner han
parhöns. Har sedan chans på höns som lättar helt lugn på kommando. Tyvärr får Cisa inte till det
fullt ut idag. 0 Ukl.
PH J LN'S PIONTMANN MILTON SE43021/2012, äg & för Björn Meijel, Halmstad
Milton har utmärkt fart, stil och reviering. Tyvärr vill dock Milton skalla. Utgår 0 Ukl.
ÖKL
PT J VIIJÄGARENS HOT LIPS S66750/2008, äg Åsa Anderzen, Borlänge, för Jan-erik Bodell
Efter 2 minuter så går Hot Lips tyvärr förbi stående partner. Utgår 0 Ökl.

PT VIIJÄGARENS XATIA SE23519/2010, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Xatia börjar dagen i ett oregelbundet sök i Mycket bra fart o stil. Tappar dock en del i intensitet i
sina senare släpp. 0 Ökl.
EST J VALLARFJÄLLET'S A-SNÖFLINGA SE23941/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Tar stånd efter några minuter, partner går dock förbi Snöflinga. Snöflinga jagar under dagen i ett
något mindre sök har en del markeringar men släpper själv. Stundtals visar hon ett fint sök men
som helhet är det för oregelbundet. 0 Ökl.

Jag tackar GFK för att jag fick komma över till er härlig Ö och döma på dessa härliga marker!

Boxholm 11/4-2013
Torbjörn Larsson

GFK Gotland 6 april 2013
Domare: Torbjörn Larsson
Klass: UKL/ÖKL

UKL
PT J BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg Jan-Erik Bodell fö. Jenny Bodell.
Giga har ett sök i Mkt bra fart o Bra stil även rev är bra. Hon får idag 4 släpp och jagar i fin
kontakt. Det finns en chans på fågel för Giga men tyvärr vill det sig inte idag. 0 Ukl.
PT MAC VARGS A HEART FOR HUNTING SE33061/2012, äg & för Caroline Wikberg,
Örnsköldsvik.
Mac vargs är en unghund som börjar dagen lite undrande men hon går under dagen upp sig en hel
del och avslutar dagen med ett fint sök i Mkt bra fart o stil Det finns chans på fågel vid ett flertal
tillfällen men tyvärr vill det sig inte idag för MV. 0 Ukl.
PT J OKSBY KRICCA SE10855/2012, äg Katja Ståhlberg, Visby, för Katja Ståhlberg
Kricca börjar dagen med ett stort lite egenrådigt sök, under dagen bättras söket och hon jagar i

bra kontakt i Mycket bra fart o bra stil. I sitt andra släpp har hon chans på par höns men tyvärr
klaras inte hönsen idag. 0 Ukl.
ESH J TOBÖLBJERGS RED HOT CHILI PEPPERS SE61611/2011, äg Ulf Karlström, Lärbro,
för Ulf Karlström
Red
Hot är en hund som till att börja med har lite partner intresse slutar dock med detta efter några
minuter. Han jagar i Mkt bra fart o bra stil i ett intensivt sök är dock något egenrådig. Det finns
chans på parhöns. Avslutar dagen med att gå långt efter hare. 0 Ukl.
EST MAC PERSSON'S A KARIN SE24524/2012, äg & för Anders Åslund, Harbo
Karin är en trevlig unghund som jagar i Mkt bra fart o stil i ett något mindre sök. Hon är lydig o
välförd. Stöter parhöns i dikeskant men är helt lugn i flog. Synd på en fin chans. På slutet av
dagen tappar hon lite av sitt fina sök. 0 Ukl.
ÖKL
PT J VIIJÄGARENS HOT LIPS S66750/2008, äg Åsa Anderzen, Borlänge, för Jan Erik Bodell.
Hot Lips har utmärkt fart, stil och revierng. Hon jagar starkt o intensivt under samtliga sina släpp
och är härlig att se. I hörn på liten stubb har hon en chans på rapphöns som tyvärr stöts HL lugn.
Hot Lips har idag visat ett sök som är av absolut toppklass men tyvärr vill det sig inte fullt ut
idag. 0 Ökl.
PT VIIJÄGARENS XATIA SE23519/2010, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Xatia har stundtals Mkt bra fart o bra stil. Hon är något oregelbunden i sin reviering och kan bli
lite egenrådig. 0 ökl.
EST J VALLARFJÄLLET'S A-SNÖFLINGA SE23941/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta.
Snöflinga jagar under dagen i Mkt bra fart o bra stil i ett oregelbundet sök. Hon vill inte släppa
loss helt i sitt sök och har tyvärr en del felvändningar. Det finns chans på höns. 0 Ökl.

Jag tackar GFK för en mycket trevlig helg på fina marker. Tyvärr ville det inte bli några
pristagare idag trots flera fina chanser på parhöns. Jag hoppas få komma tillbaka och att det då är
flera som åker över och får sina hundar prövade på riktigt vilda höns. Kanske är det att hundarna
inte är vana vid vilda höns som gör att priserna uteblir??

Boxholm 11/4 2013
Torbjörn Larsson

