SNFK Arjeplogsfjällen 12 april 2013
Domare: Egil Bergmann och Harry Huhtala
Klass: ÖKL

ÖKL
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS AXCEL G S41980/2009, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog
1. round. Axcel goes inn very good speed and style and uses area very well on both sides,
takes a points Ptarmigans fly away when leader comes to Axcel. Steady with fly and shot
retrieves bird. 2. round. Continuing in very good speed and style. Partner takes repeated
strong markings so Axcel is stopped and kept on line for a long time. 3. round. Axel
continuing very good working, partner takes point flushes a bird and runs after the bird. Axel
could have a slightly longer drift. After a good day gets Tarnafjallens Axcel G. 2:a. 31 min.
2 ÖKL.
GST RYPEDALENS SISU FI19982/11, äg & för Jyri Hiltunen, Kakaani
1.round. Sisu goes in very good speed and style takes some markings, could use the area a
little better. Partner takes stand. 2. round. Same work as in first round, partner takes point and
follows bird. 3. round. Same work, as in first round partner takes point. Unfortunately Sisu
gets no chance to show us the bird work to day and gets therefore. 27 min. 0 ÖKL.
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
1. round. Igor goes in very good speed and style, takes some markings. Might use area better
on the side. Participants go very fast. Partner takes point. 2. round. Same work as in first
round. 3. round. Same work as in first round Igor takes a point, birds flush and Igor rushes
after. 37 min. 0 ÖKL.
PT J MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå
1. round. Tosen goes at a very good speed and style, searched the area very well. Tosen take
point raises and is steady with fly and shot retrieves bird. Tosen fails to use sides well,
Participants go very fast through the area 2. round. The same as in first round . Tosen take an
empty point that his partner does not respect. After the day has Tösen a 2:a21 min. 2 ÖKL.
ESH J KENZO S54655/2009, äg Lena Hagerlund, Skyllberg, för Tommy Hagerlund
1.round. Kenzo goes in very good speed and style, he searches a very large area. Partner takes
point but birds fly away. 2. round. Participants go very fast through the area and Kenzo fails
to use sides well, partner takes a pond that Kenzo does not respect. 0 ÖKL. 25 min.
IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg Kristina Larsson Monika, Risögrund, för Jan
Olov Daniels
1. round. Axa start in excellent style and speed searched the area very well. Takes a strong
making later stand partner comes in and honor Axa very close. Axa raises from a distance,
her partner chases the birds and Axa shortly later. 15 min. 0 ÖKL.
EST ÅSHAMRAS FIONA S68803/2007, äg & för Agneta Sivertsson, Åsarna
1. round. Fiona goes at very good speed and style searched the area very well. Partner takes
marking and later stand that Fiona honors. When birds flies Fiona goes too far after the birds.
15 min. 0 ÖKL.

PH VAKKERDALENS TICO N22526/08, äg & för Daniel Östensen, Bodö
1.round. Tico starts in very good speed and style, he searches a very large area. Takes point
but bird fly away before owner comes Tico is steady. 2. round. Same work as in first round.
Tico take point raises and is steady with fly and shot retrieves bird. Tico gets today. 2:a. 29
min. 2 ÖKL.
ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Göran Nilsson Lars, Kalix
1. round. Tell goes at good speed and style. Takes point bird flys away and he goes to far
after the bird. 5 min. 0 ÖKL.

Egil Bergmann och Harry Huhtala

SNFK Arjeplogsfjällen 13 april 2013
Domare: Jan-Olov Daniels
Klass: UKL/ÖKL

UKL
IRST US TIXI NO32413/12, äg Elnar Hilven Olsen, Mo I Rana, för Hege Olsen
Tixi går i utmärkt fart och stil, avsöker anvisad terräng i stora fina slag i bra kontakt med
föraren. Tixi springer i full fart och kastar sig i ett stramt stilfullt stånd, reser djärvt och precist
ripor, kan stoppas i flog. Fortsätter hela dagen sitt utmärkta sök i tungt före. Tixi ses dra an
och tar ett kort stånd, ripa lättar precist framför Tixi som kan stoppas av sin förare, synd att vi
inte var inom jaktbart håll. Tixi får i dag för sina prestationer ett mycket välförtjänt 1:a.
35 min. 1 Ukl
PT GINEBRA LOE2091395, äg Elisabeth Andreen, Torremolinos, för Mattias Westerlund
Ginebra går i mycket bra fart och stil, blir borta direkt efter släpp återkommer sedan. Söks
upplägget störs av att hon kommer ofta helt in till föraren, samt att hon har en del omotiverade
stopp. Hon stöter ripor och förföljer friskt. Hon har ett stånd som hon löser själv. Hon avslutar
med att stöta ripor och förföljer friskt. Ginebra hade sina chanser men förvaltade inte dessa i
dag. 45 min. 0 Ukl
EST ORRLIDENS F-CHANEL SE17407/2012, äg & för Mattias Vesterlund, Arjeplog
Chanel går i mycket bra fart och stil, avsöker anvisad terräng på ett bra sätt i bra kontakt med
föraren, har ett par markeringar som hon löser själv. Chanell har ett flertal resultatlösa stånd,
bla så står hon mot vinden och vid resningsorder så kastar hon sig ut i 90 grader till vänster

från vinden. Hon stöter ripor och förföljer dessa friskt. Chanel hade sina chanser men
förvaltade inte dessa i dag. 45 min. 0 Ukl
GST ZETTERTJÄRNS SEGRA SE32704/2012, äg & för Christine Johansson, Malå
Segra går i mycket bra fart och stil, stöter ripor och förföljer dessa friskt. Har senare ett flertal
chanser på ripor som hon stöter i omgångar och förföljer dessa friskt. Hon har även ett stånd
utan resultat. Segra ses dra an fäster ett stramt stilfullt, reser villigt och precist en singel ripa.
Tyvärr så förföljer hon ripan förlångt för att det skall bli godkänt i unghundsklass. Segra är en
bra hund som inte lyckas i dag. 45 min. 0 Ukl
ÖKL
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS AXCEL G S41980/2009, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog
Axel går i mycket bra fart och stil, fågel lättar i anvisad terräng utan att det kan bedömas i
första släpp. Axel är en mycket stark hund som går mycket bra i enormt tungt före. Axel hittas
i ett stramt stilfullt stånd, reser djärvt och precist en singel ripa, han är komplett lugn i flog
och skott, apporterar utmärkt utlagd fågel. Axel får i dag ett mycket välförtjänt 1:a m hp. 45
min. 1 hp Ökl
PT J MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå
Tösen går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med
föraren. Tösen stoppas acceptabelt på en överflygare. Tösen tar sedan ett stramt stilfullt stånd,
ripa lättar precist framför Tösen innan vi är inom jaktbart håll, tösen är acceptabelt lugn i flog.
Sedan tar Tösen ett stramt stilfullt stånd, ripa lättar precist framför Tösen som är komplett
lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel utmärkt. I dag med små minus och ett fågel
arbete utan resning så får Tösen en mycket välförtjänt 2:a. 45 min. 2 Ökl
PH SKIPSFJORDHÖNAS BOLT NO57408/11, äg & för Wiggo Ditlefsen, Hansnes
Bolt går i mycket bra fart och stil., söket störs av att Bolt lägger sig och rullar i snön. Bolt
fortsätter sedan mycket bra hittas i ett stramt stil fullt stånd. Reser villigt och precist en kull
ripor, han är komplett lugn i flog och skott, apporten kunde vara bättre. Med små minus får
Bolt i dag en mycket välförtjänt 2:a. 45 min. 2 Ökl
IRSH J FAJOS FREKK AV KJERRINGHOLM S20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå
Frekk går i mycket bra art och stil, avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra kontakt
med föraren. Frekk går bakom några klippor upp kommer en kul ripor utan att situationen kan
bedömas. Frekk avprovas hela dagen utan att lyckas. 60 min. 0 Ökl

Jag vill tacka alla deltagare för en trevlig dag på fjället.
Jan-Olov Daniels
Kalix 2013-05-01

SNFK Arjeplogsfjällen 13 april 2013
Domare: Stellan Johansson
Klass: UKL/ÖKL
Mark: Smuollevagge
Förrhållanden: med mycket ripor och bästa jaktväder.

UKL
EST OHLSMYRENS HJ TEKLA SE34335/2011, äg & för Niklas Björkman
Tekla i bra fart och bra stil. Tekla är en omogen unghund som glimrar till i sitt sök under
enstaka slag.Stånd för ripa, avancerar, ripor lättar och Tekla tar sig en tur med riporna.Provas
i tre släpp under dagen. 0 UKL
PT FORSRÄNNARENS SANNA SE30790/2011, äg & för Jörgen Forsberg
Sanna börjar dagen med att kappspringa med partner. Senare så blir hon mera självständig i
sitt sök. Bra fart och stil och söker bra i enstaka slag. Partner i stånd och Sanna visar upp en
utmärkt sekundering. I senare släpp så står Sanna. Fågel kan inte påvisas. 0 UKL
EST OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson
Good Stuff i mycket bra fart och med bästa stil. Söker stort och med mycket bra reviering.
Stånd och ripor lättar när vi är på jaktbart avstånd, Good Stuff stoppas i flog och skott.
I senare släpp så arbetar sig Good Stuff med korta slag upp i stånd och visar upp en utmärkt
avancering och resning av ripa tillsammans med sin förare. En mycket vacker jaktbar
situation med partner som sekunderar. De får hålla situationen med nervdaller i luften under
tiden vi närmar hundarna. Good Stuff är helt lugn i flog och skott. 1 hp UKL
ÖKL
EST ÅSHAMRAS FIONA S68803/2007, äg & för Agneta Sivertsson
Fiona i mycket bra fart och med mycket fin stil. Söker stort och med bra reviering av marken.
Bra kontakt med sin förare. Finner ripa där partner just passerat i marken och kastar sig i
stånd. Avancerar och reser ripa mycket bra men kan tyvärr inte stoppas i flog och skott.
0 ÖKL
ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Lars-Göran Nilsson
Tell i mycket bra fart och stil. Söker stort och lite väl öppet vilket resulterar att Tell missar
ripa som partner finner i marken under första släpp. Även om söket är stort så håller Tell bra
kontakt under dagen. Markerar vid ett par tillfällen och löser detta självständigt. I senare släpp
så står Tell utan resultat. 0 ÖKL
EST J BJÖRNÅNS E SPEED TRIPLE SE39869/2010, äg & för Magnus Dahlgren
Speedy i stor fart och med fin stil. Söker stort och med fin reviering. Stånd och Speedy
avancerar och reser ripa och kan stoppas i flog och skott. Speedy går fram och apporterar
ripan men släpper den, troligen påverkad av domarens närgångna fotografering. Beordras
hämta ripan och lämnar den i förarens hand. Apporteringen bedöms vara acceptabel utifrån
det som händer. Stånd i senare släpp, ripa lättar och dessvärre så smäller inte pistolen även om
det var jaktbart avstånd. Speedy är helt lugn i flog. I tredje släpp så finner vi Speedy i stånd.
Ripan lättar och Speedy kan stoppas i flog. Jag väljer att lägga ut en ny apport vid denna

situation. Speedy visar en mycket bra utförd apport. Speedy tilldelas i dag 2:a ökl med totalt
små minus på apporten och små brister i respekt för fågel vid dessa jaktbara situationer.
2 ÖKL
IRSH USVAKAIRAN AARRE FI26055/10, äg & för Harri, Kauhava
Arra söker i acceptabelt format och med bra bart och acceptabel stil. Fastnar i löpor vilket gör
att det inte blir så effektivt. Arra får manas på av förare för att släppa dessa löpar.
Arra provas i flera släpp under dagen. 0 ÖKL

Tackar för en trevlig dag på fjället. Mycket god riptillgång vilket skapade möjligheter för
deltagande hundar.

Oltokken 2 maj 2013
Stellan Johansson

SNFK Arjeplogsfjällen 13 april 2013
Domare: Torbjörn Eklund
Klass: UKL/ÖKL
Förhållanden: Strålande sol och bra medvind hur vi än gick. Klart brukbart med ripa i
marken.

UKL
EST VARGNESETS STEFFI NO50117/11, äg & för Björb Flatvol-pedersen, Bodö
Steffi är en unghund som har en enorm jaktlust. Hon går i bästa fart och stil. Söket är stort och
öppet, och hon blir borta tidvis. I sitt andra släpp så kommer hon in i partners fågelsituation,
där hon ej kan stoppas utan går för bi och stjäl ståndet. När vi kommer upp så vill hon ej låta
sig kopplas utan tjuvreser ripa och går långt efter. Steffi blir alltför rå idag och avslutas.
0 UKL

PH FORSRÄNNARENS HUGGE SE30785/2011, äg & för Andreas Vainikainen, Boden
Hugge går idag i mycket bra fart och stil. Söker av marken i stora slag med fin kontakt. Han
visar sig vara lydig när han stoppas förtjänstfullt när partner har fågelarbete. Avprovas i 5
släpp utan att mattas eller lyckas. 0 UKL
IRST KALLKÄLLAN KIM WILDE SE58229/2011, äg & för Louise Berkfors Ann, Boden
Går idag i bra fart och stil. Formatet blir lidande när hon har lust att fastna på markvittring.
Kopplas när partner har stånd, Vid omstart så tar hon stånd direkt, fåglarna går och hon är
lugn i flog och skott. Fortsätter sedan som tidigare där kontuniteten kunde vara bättre. I sitt 2
släpp så ser vi hur hon jobbar sig in på fågel och tar stånd, partnern kommer in i situationen
och stjäl ståndet och när denna tjuvreser så är kim helt lugn i flog och skott. Kim är en mycket
bra viltfinnare som idag får ett välförtjänt 2 UKL.
GST PATJANEN'S MONTE-GARBI SE32932/2011, äg & för Mikael Kerttu, Kalix
Garbi går idag i medelgod fart och bra stil, fastnar alltför ofta på markvittring och blir väldigt
försiktig. Tar ett stramt stånd, avancerar försiktigt framåt, tappar strålen slår om och ripan går.
Helt lugn i flog och skott. 3 UKL
IRSH FLAMEFIELD'S HECTOR SE53268/2011, äg & för Mikael Kerttu, Kalix
Heckor startar dagen lite försiktigt men går upp sig under dagen och söker då i mycket bra fart
och stil. Har en del små stopp som skämmer helheten. I sitt 2 släpp så drar han an och fäster
stramt stånd för ripa som sitter helt öppet på en sten. Avancerar försiktigt och reser precist,
helt lugn i flog och skott. Har sedan 2 stånd där han inte kan presentera fågel. 2 UKL
ÖKL
GST RYPEDALENS SISU FI19982/11, äg & för Jyri Hiltunen, Kakaani
Sisu går i mycket bra fart och stil, avsöker marken väl i god kontakt. I första släpp så önskas
lite större bredd men detta löser sig under dagen och då söker sisu med mycket bra bredd samt
djup. Sisu är en stark hund som avprovas hela dagen utan att lyckas. 0 ÖKL
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Igor går idag i stor fart och lätt fin stil. Lägger upp ett stort fjällsök, där kontakt och
marktäckning kunde varit bättre. Han mattas något under dagen i det tunga föret, avprovas i 4
släpp utan att lyckas. 0 ÖKL
ESH J KENZO S54655/2009, äg Lena Hagerlund, Skyllberg, för Tommy Hagerlund
Kenzo går idag i mycket bra fart och fin stil, söker stort men en aning öppet. Hittas i stånd,
avancerar villigt på kommando och reser ripa precist, lugnas på tillrop. Apporterar utlagd ripa
slarvigt men godkänns. Nytt stånd efter om start, ripan går när vi kommer till. Lugn i flog och
skott. Blir sedan mer och mer öppen i sitt söksupplägg,och får idag nöja sig med ett 2 ÖKL
EST HIMLABERGETS HASTA SE18848/2010, äg & för Leif Berglund, Ås
Startar dagen något försiktigt men går upp sig under dagen. Går då i mycket bra fart och fin
stil, söker av marken i ett mycket bra format, använder vind och terräng på ett bra sett, fastnar
lite på markvittring som hon borde lösa snabbare. I slutet av dagen så ser vi hasta kasta sig
runt i ett fint stramt stånd, avancerar villigt men tappar strålen, kommer tillbaks och nyper till
igen. Fågeln lättar och hasta är lugn i flog och skott samt apporterar godkänt. Får idag ett
välförtjänt 2 ÖKL

Tack för en mycket trevlig dag på fjället, fint väder och goa hundar med trevliga förare, det
här är en domares belöning.

Slagsnäs 25/4 2013
Tobbe Eklund

SNFK Arjeplogsfjällen 14 april 2013
Domare: Torbjörn Eklund
Klass: UKL/ÖKL
Förhållanden: Ännu en dag med fint vårväder, marken håll brukbart med ripa även denna
dag.

UKL
GST PATJANEN'S MONTE-GARBI SE32932/2011, äg & för Mikael Kerttu, Kalix
Garbi i bra fart och stil, söker något ungdomligt, och måste manas på gör dock enstaka riktigt
bra slag, ses dra an mot torr backe, stånd, avancerar dock utan resultat. Avprovas i 3 släpp.
0 UKL
IRSH FLAMEFIELD'S HECTOR SE53268/2011, äg & för Mikael Kerttu, Kalix
Hecktor går idag i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl med fin reviering och bra
kontakt, har i stort sett ett bra format hela dagen, men har en del markeringar och tappar då
bredden. I sitt 2 släpp så går hecktor riktigt bra vilket resulterar i ett stånd långt ute som hålles
ganska länge, avancerar på kommando, nytt stånd, avancerar försiktigt och reser ripa precist,
helt lugn i flog och skott. Har sedan en stöt med full respekt. Han får idag för sin prestation
1 UKL
IRST J LIVARDENS SUMMERED SE31645/2012, äg & för Mattias Vesterlund, Arjeplog
Går i bra fart och fin stil, börjar dagen försiktigt och måste ha stöd av sin förare för att komma
sig ut i ett eget sök. I sitt andra släpp så går summered upp sig och söker då riktigt bra, vilket

resulterar i ett stånd i nedförs backe, avancerar villigt och reser ripa precist, helt lugn i flog
och skott. Hon får för sin prestation idag 2 UKL
EST SLOTTVIDDAS IM FREIA NO52717/12, äg & för Petter Ole Olsen, Bodö
Går idag i bra fart och stil, avsöker marken lite ungdomligt med små stopp, större bredd och
djup vore önskvärt. Freia har även väldiga problem med magen idag vilket gör att söket
hämmas. I sitt 3 släpp så tar hon ett stramt stånd, ripor lättar lite på sidan av henne, det skjuts
och hon tar sig en liten unghunds sväng med dessa innan ordningen återställs. Freia har dock
levererat en jaktbar situation och belönas med ett 3 UKL
GST RYPEDALENS SISU FI19982/11, äg & för Jyri Hiltunen, Kakaani
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken väl i god kontakt, använder vinden och
terrängen på bästa sätt i ett bra format. Stöter ripa i medvind, och är först helt lugn men den
börjar att skratta åt oss får Sisu nog och försöker att springa ikapp den, å så får man ju inte
göra. Utgår. 0 ÖKL
IRST US SHANGHAI LILY FI11190/11, äg Markku & Outi Hakuli, Oulu, för Markku Hakuli
Startar mycket bra, fart, stil samt format håller riktigt hög klass. Tappar dock tryck samt
format under dagen när föret blir tyngre, avprovas i 3 släpp sen är lily trött och avslutas.
0 ÖKL
IRSH J FAJOS FREKK AV KJERRINGHOLM S20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå
Går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl i stora slag i god kontakt, blir dock tidvis
lite ensidig i sitt söksupplägg. I sitt 3 släpp går han riktigt bra vilket resulterar i ett stillfullt
stånd, reser ripa precist på kommando, och kan stoppas på den yttersta gränsen i flog och
skott. Apporterar godkänt. 3 ÖKL

I dagarna tre så har jag bedömt hundar på denna mark, å även denna dag gav bra med premier.
Tack partiet för en trevlig dag med fin stämning och fina hundar.
Slagsnäs 25/4 2013
Tobbe Eklund

SNFK Arjeplogsfjällen 14 April 2013
Domare: Mikael Kangosjärvi
Klass: UKL/ÖKL
Mark:Rånejokk
Fågeltillgången: Var godkänt det var fågel i alla släpp.

UKL
EST OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg Ann-sofie Israelsson, för Roland Ohlsson
Startar i mkt bra fart och stil hon ansöker marken i stora slag lite öppet. Stånd preciserar sig
ripa lättar hon är helt lugn i flog och skott. Nytt stånd partnern sekunderar hon löser ut båda
stöter ripor och hon stannar efter en bit. Stånd igen riptupp lättar hon går efter en bit. Därefter
ser jag hon en gång till sen försvinner hon och hon återkommer inte fören efter 2 timmar. Så
hon får utgå. 15 min. 0 Ukl
PT FORSRÄNNARENS SANNA SE30790/2011, äg & för Jörgen Forsberg, Altersbruk
Sanna startar i mkt bra fart och stil. I början visar hon partner intresse men blir bättre under
dagen. Hon avsöker fjället i fina slag i god kontakt med föraren. Hon får en stöt stoppas av
föraren. Stånd på väg upp lättar ripor hon stoppas av föraren. Senare sekunderar hon partnern
dom löser ut och stöter ripor och hon förföljer friskt. Stånd igen ripor lättar och hon går efter
en bit Partnern står hon sekunderar igen partnern rör sig. Båda förvinner över en höjd ser ripor
långt fram och båda hundarna kommer dit. Sanna står igen och partnern kör ripan. Nytt stånd
partnern sekunderar 5 sekunder sen tjuvreser han och båda går efter långt. Där efter avslutas
Sanna hon har haft många chanser idag utan att lyckas. 45 min. 0 Ukl
ESH OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg Anki Hermansson, för Roland Ohlsson
Joke startar i bra fart i fin stil han avsöker fjället i stora slag i bra kontakt med sin förare. Ripa
lättar och han förföljer en bit. Stånd partnern sekunderar han rör sig båda förvinner över en
höjd ripor ses långt fram och båda hundarna kommer dit. Partnern står han springer ovanför
kör ripan springer efter långt kommer tillbaka sekunderar partnern. Men tjuvreser och går
efter långt. Därmed avslutas han. 45 min. 0 Ukl
ÖKL
ESH HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Göran Nilsson Lars, Kalix
Tell startar i mkt bra fart o stil han avsöker fjället i stora slag i bra kontakt med föraren. På
slutet av 1a släpp blir han borta men återkommer i rimlig tid. Han fortsätter sitt fina sök hela
dagen som resulterar i ett stånd. När han preciserar sig kommer partnern in från sidan och
riporna lättar båda lugn i flog. Nytt stånd nästa släpp men han löser ut stöter ripor och går
efter för långt. Så han utgår. 33 min. 0 Ökl
PT MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå
Hon startar i mkt bra fart o stil. Hon avsöker fjället i breda slag med bra djup i slagen. Stånd
när föraren nästan är framme så tar hon några steg och ripan lättar lugn i flog och skott. Hon
apporterar utlagd ripa bra. Senare under dagen i medvind så springer hon lite fram och
tillbaka så hon får ej med sig marken på bredden. Idag så får Tösen en välförtjänt 2:a 45 min.
0 Ökl

EST BJÖRNÅNS E SPEED TRIPLE SE39869/2010, äg Magnus Dahlgren, Luleå .
Förare Robert Ahlander Umeå
Hon startar i mkt bra fart o stil, hon avsöker marken i stora slag i god kontakt med föraren.
Hon åker på en stöt direkt efter släpp men stoppas acceptabelt av föraren. Det blir 3 st stötar
till med respekt innan hon lyckas ta ett stånd på en singel ripa som hon reser villigt och
stoppas acceptabelt av föraren. Hon apporterar bra, så idag så får hon ett 3:e pris. 60 min.
0 Ökl

Mikael Kangosjärvi
Hortlax 22/4-2013

SNFK Arjeplogsfjällen 14 april 2013
Domare: Stellan Johansson och Egil Bergman
Domarelev: Mikael Björk
Klass: SKL
Förhållande: Bra före, god vind, växlande molnighet och fågeltillgången var mycket god.

IRST Gagganjunis Vieksa NO57567/10, äg & för Jan Riise Pedersen
EST Slottviddas IM Tuva N04394/06, äg & för Håvard Dekkerhus
IRSH Hadselöys´s Nero S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren
IRST Gagganjunis Nieida N13685/03, äg & för Jan Riise Pedersen
ESH Högfjällshundens Mac SE22681/2010, äg & för Dick Edin
ESH Slottviddas IM Ramses N10327, äg & för Håvard Dekkerhus
IRST Den Röde Jägaren Killer Queen SE27406/2011, äg & för Markku Mikkola
PT Skeirutj Steira SE35522/2010, äg & för Olov Åman
IRST Nordfjällets RR Ziba S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund
IRST Norrlands Guidens Bad Luck SE21467/2010, äg & för Jan Olov Daniels
EST Giddes D:En Wilda S39197/2005, äg & för Stefan Keisu

Första rundan 15 minuter
Vieksa-Tuva
Båda hundarna går i mycket bra fart och stil. Tuva får med sig marken framför oss mycket bra
medan Vieksa är öppen i sitt söksupplägg. Vieksa går till vänster och Tuva till höger. Vieksa
tar stånd, avancerar utan att påvisa fågel. Tuva drar an mot björkar och tar stånd. Ripa lättar
och Tuva är lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Tuva över Vieksa.
Nero-Nieida
Båda hundarna går i mycket bra fart och stil. Direkt efter släpp så står båda hundarna. Ripor
lättar, båda helt lugn i flog och skott. Nero apporterar utlagd fågel acceptabelt för klassen och
Neida mycket bra. De släpps på nytt och Nero ses i stånd i fjällbjörkskogen.
När vi kommer fram till Nero ser vi att han sekunderar Nieida. Nero kopplas. Nieida får order
om att resa, hon gör det villigt och precis, är lugn i flog och skott. Söket kunde inte bedömas i
detta släpp. Nieida över Nero.
Mac-Ramses
Mac i utmärkt fart och stil, får med sig marken framför oss mycket bra. Ramses i mycket bra
fart och stil men med sämre marktäckning än partner. Mac i stånd, reser ripor villigt och
precis, är lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel mycket bra. Ramses i stånd, reser men
utan att kunna påvisa fågel. Mac drar an långt ute och ta stånd. På väg upp till Mac lättar ripor
utom skotthåll, han är lugn i flog. Ingen jaktbar situation. Mac över Ramses.
Queen-Steira
Steira i bra fart och stil. Söker med bra reviering av anvisad mark. Queen i stor fart och stil.
Söker stort och öppet. Hon markerar och tar stånd, fågel lättar och hon blir för orolig i denna
klass. Queen utgår.
Ziba-Bad Luck
Båda i mycket bra fart och stil. Ziba är något öppen i sitt sök. Bad Luck i stora fina slag
framför oss med bra kontakt med föraren. Bad Luck över Ziba.
Wilda-Steira
Wilda i mycket bra fart och stil och Steira i bra fart och stil. Wilda i mycket bra bredd och hon
slår framåt i marken. Wilda i stånd. Ripor lättar och hon går efter. Steira i sitt andra släpp
söker med liten framdrift vilket resulterar att söket brister i effektivitet.
Båda utgår.

Rangering efter första rundan: 1) Nieida 2) Mac 3) Tuva 4) Nero 5) Bad Luck 6) Ziba 7)
Vieksa, Ramses, Steira (utgår i runda 2)

Andra rundan 15 minuter
Vieksa-Ziba
Vieksa söker stort och öppet i medvind. Kontakten med föraren blir mindre bra. Ziba söker i
ett bra medvindssök väl lagt på bredden men ett större djup önskas. Vieksa utgår.

Bad Luck-Ramses
Bad Luck går i ett mycket bra medvindssök med bästa kontakt med föraren. Ses i stånd som
löses självmant. Ramses går i mycket bra fart och stil och har ett mycket bra medvindssök.
Han hittas i stånd men kan ej påvisa fågel. Ramses utgår.
Mac-Nieida
Mac i stor fart och flott stil. Söker stort och i bästa kontakt med föraren. Hittas i stånd och
ripor lättar utom skotthåll långt framför Mac. Lugn i flog. Nieida söker i ett mycket bra
medvindssök i stora mäktiga slag med bra kontakt med föraren. Mac över Nieida.
Nero-Tuva
Båda hundarna i stor fart och flott stil. Nero söker stort i medvind och i bästa kontakt med
föraren. Nero ses i stånd. Reser ripa villigt och precis i bra kontakt med föraren, det skjuts och
han är lugn i flog och skott. Tuva söker mycket bra i medvind i detta släpp. Nero över Tuva.

Rangering efter andra rundan: 1) Nieida 2) Mac 3) Nero 4) Tuva 5) Bad Luck 6) Ziba

Tredje rundan 5 minuter
Nieida-Ziba
Bägge hundarna går som i föregående släpp. Nieida tar stånd, hon avancerar med föraren
framåt i fjällbjörkskogen utan att kunna påvisa fågel. Ziba över Nieida.
Mac-Nero
Båda två fortsätter med sitt fina fjällsök med Mac i täten. Mac över Nero.
Bad Luck-Tuva
Båda i fortsatt mycket bra fart och stil. Söker av terrängen framför oss mycket bra. Sätts lika.

Resultat:
1:a SKL Cert

IRST Gagganjunis Nieida N13685/03 äg & för Jan Riise Pedersen

2:a SKL Ck

ESH Högfjällshundens Mac SE22681/2010 äg & för Dick Edin

3:a SKL

IRSH Hadselöya´s Nero S66232/2008 äg & för Magnus Dahlgren

4:a SKL

EST Slottviddas IM Tuva N04394/06 äg & för Håvard Dekkerhus

Tackar deltagarna och min meddomare Egil Bergman från Island för en händelserik dag i
fjället. Mycket ripor och en del var riktigt samarbetsvilliga.

Oltokken 3 maj 2013
Stellan Johansson

