ÖNFK Abisko 13 april 2013
Lappland cup
Domare: Peter Mattsson
Domarelev: Peter Göransson
Klass: UKL
Mark: Paddus
Förutsättningar: Sol, tungt före, bra med ripor
UKL
ESH MAC PERSSONS ALWIN, SE24520/2012, ägare o förare Mattias Lindqvist
Startar i bra fart o stil, är intresserad av sin partner. Andra släpp: Går upp sig mycket bra, nu visar
han inget partnerintresse. Tredje släpp: Går som i föregående, har fågel i luften ett flertal gånger. 30
min 0 Ukl
PT CHRISTWALLS FANNY. SE 58314/2011. ägare o förare Arne Lindgren, Kiruna
Har lite svårt att komma igång på tungt före, kommer sedan ut på bättre före och blir störd av
partner. Andra släpp: Går upp sig och går i bra fart, stil och format. Tredje släpp: Blir något
inefektiv 30 min 0 Ukl
EST QÅDA SE46242/2011, ägare o förare Robert Johansson, Gällivare
Har svårt att komma igång, en del bra slag. Andra släpp: Går upp sig till bra fart och stil i ett litet
format. Är något förarberoende. Tredje släpp: Söker som föregående. 30 min 0 Ukl
PH VET POINT'S VASS SE23132/2012, ägare o förare Tage Lidström, Moskosel
Startar i bra fart med lite lågt huvud i ett mycket bra format. Andra släpp: Går nu i mycket bra fart
och mycket bättre stil, tar anvisad terräng på ett bra sätt. Tredje släpp: Har nu fågel i luften vid ett
flertal tillfällen. 30 min 0 Ukl
IRVST Tuvbergets Dina N52578/11, ägare o förare Finn Strandskog, Sortland
Går i mycket bra fart o stil i ett stort format, kunde ha lite bättre kontakt. Andra och tredje släpp:
Jagar mycket bra i tungt före resten av dagen men kommer ej för fågel.. 40 min 0 Ukl
ESH QULA SE46240/2011, ägare o förare Tony Johansson, Kiruna
Går i mycket bra fart, stil och format. Andra släpp: Startar försiktigt och tar stånd, kan ej presentera
fågel. Får fortsätta och nytt stånd, men kan ej presentera fågel. Tar ännu ett stånd i slutet av släppet
men kan ej presentera fågel. Tredje släpp: Går upp sig något. 30 min 0 Ukl
PT J FORSRÄNNARENS JURA SE30789/2011, ägare o förare Anders Fors, Gällivare
Går i utmärkt fart, stil och format i mycket bra kontakt i tät skog. Fortsätter dagen igenom att söka
utmärkt men kommer ej för fågel. 40 min 0 Ukl
EST HÖGMYRSTUAS ISA N34414/12, ägare o förare Stiig Kvernmo , Tennevoll
Isa går i utmärkt fart, stil och format i mycket bra kontakt. Andra släpp: Fortsätter att söka som
tidigare och tar ett stånd som hon löser själv. Fäster ett nytt stånd, reser villigt och precist en ripa,
stoppas acceptabelt i flog o skott. Får fortsätta och tar ett nytt stånd och riporna lättar utom
skotthåll. Fjärde släpp: Fortsätter att jaga utmärkt. 40 min 1 hp Ukl
ESH BERKJESTÖLEN'S ROTAX NO37126/12, ägare o förare Sven-Erik Nilsen, Gratangen
Går i mycket bra fart, stil och format. Tar stånd, avancerar villigt men kan ej påvisa fågel. Har

visatsekundering. Andra släpp: Söker bra släppet igenom. Tredje släpp: Nu börjar dagen att märkas
på Rotax som går ner sig, tar ett stånd men kan ej presentera fågel. 30 min 0 Ukl
EST TZARA NO41030/2011, ägare o förare Ulf Erik Antonsen, Tennevoll
Startar i utmärkt fart, stil och format, tar ett stånd, löser själv och stöter en ripa, acceptabelt lugn.
Fortsätter och tar ett nytt stånd, reser villigt och precist en ripa, kan stoppas acceptabelt i flog o
skott. Får fortsätta och tar nytt stånd, reser villigt och precist en ripa, är nu helt lugn i flog o skott.
Andra släpp: Går fortsatt utmärkt, ses i stånd av domare och när föraren är på väg fram så lättar
ripan och TZara är helt lugn i flog. 40 min. Hon är en utmärkt viltfinnare och tilldelas idag 1 hp Ukl
PT FORDALENS AIVA NO31876/12, ägare o förare Börje Jönsson, Gällivare
Aiva startar i mycket bra fart och stil, skulle önska lite mer framdrift, mycket bra på bredden. Andra
släpp: Går upp sig och får nu marken me sig på ett mycket bra sätt. Tredje och fjärde släpp:
Fortsätter att jaga som tidgare men lyckas tyvärr ej hitta fågel. 40 min 0 Ukl
ESH J FINNLIDENS CHEVALIER SE37963/2011, ägare o förare Jonatan Öhman, Kiruna
Går i mycket bra fart, stil i ett litet format. Andra släpp: Går upp sig, tar ett stånd, avancerar villigt
men kan ej påvisa fågel. Fortsätter och stöter en ripa , går efter en bit. Kommer tillbaka och tar nytt
stånd som han löser själv. Tredje släpp: Går som tidigare, tar stånd tillsammans med partner men
kan ej påvisa fågel. 30 min 0 Ukl
IRSH TUVBERGETS LILLEGUTT Å`DE NO52577/2012, ägare o förare Royer Martin Larsen,
Stokmarknes
Går i bra fart i mycket bra format men med lite tung stil. Andra släpp: Samma intryck som i första.
Tredje släpp: Nu tröttnar Lillegutt. 30 min 0 Ukl
ESH GROUSE RIDGE HAWKEYE AKE58, ägare o förare Håkan Myhra, förare Kjell Myhra,
Grytting
Går i mycket bra fart i lite tung stil i ett stort format, han blir borta i slutet av släppet men ska få en
ny chans.Andra släpp: Nu jagar han mycket bra tillsammans med oss och får visa sekundering.
Tredje och fjärde släpp: Fortsätter att jaga mycket bra men kommer ej för fågel. 40 min 0 Ukl

Resultat och vinnare av Lappland Cup 2013
1:a 1 hp
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