SSK Falköping 5 okt 2013
Unghund Grand Prix, Svenska Setterklubben.
Domare: Stellan Johansson
Grand Prix är en konkurrens från första till sista släpp mellan engelska settrar yngre än 36
månader som har minst 1:a ukl.
EST J MIDTFYN'S THEMIS SE53918/2011, äg & för Daniel Gustafsson
EST J UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg & för Perl-Erik Persson
ESH J MIDTFYN'S EROS SE26462/2012, äg & för Andras Talpai
ESH J HEEGÅRDS Z. CATO SE45611/2011, äg & för Lars Åke Malmsten
ESH J FALCSAGANS KINTO SE16615/2011, äg Birgitta Edvardsson, för Åke Johnsson

Första rundan
Themis – Sugar
Themis i utmärkt fart och stil. Söker mycket bra i ett stort sök väl anlagt på bredden. Sugar i
mycket bra fart och stil. Söker mycket bra och väl anlagt på bredden.
Themis
Sugar
Eros – Cato
Eros i utmärkt fart och stil. Söker mycket bra i ett stort format,väl anlagt på bredden. Cato i
utmärkt fart och stil. Cato söker utmärkt i ett stort format, väl anlagt på bredden. Cato har
bättre framdrift i marken vilket ger resultat. Arbetar sig in i ett vackert stånd för rapphöns i
små slag mitt på stubben. Avancerar och reser fågel. Helt lugn i flog och skott.
Kinto – Themis
Kinto är uddahund i första rundan.
Kinto i mycket bra fart och mycket bra till bra stil. Kinto söker mycket bra i ett revierande sök
på bredden. Kinto stoppas acceptabelt när höns lättar i partners område. Themis i utmärkt fart
och stil. Söker utmärkt av stubben i stora slag. Höns lättar i det område som Themis är i och
han tar sig en tur med hönsen.

Rangering efter först rundan: Cato med komplett fågelarbete, Eros, Themis, Kinto, Sugar

Andra rundan
Sugar – Cato
Sugar i mycket bra fart och stil. Söker bra i enstaka slag. Tar en tur med hare i släppet. Cato i
utmärkt fart och stil. Söker stort och växer ytterligare i format på bredden i detta släpp.
Eros – Kinto
Nu visar Eros upp ett klassök med en utmärkt reviering,stort och på yttersta gränsen. Kinto
söker bra i detta släpp och får manas på.

Rangering efte andra rundan: Cato med komplett fågelarbete, Eros, Themis, Sugar
Kinto

Tredje rundan
Sugar – Kinto
Båda söker i mycket bra stil och med bra fart. Söker bra på bredden
Kinto visar spontan sekundering i partners stånd. Sugars stånd visar sig resultatlöst. Sugar har
sen ett kort stånd i kanten på stubben som Sugar löser själv och Kinto sekunderar.
Kinto
Sugar
Eros – Themis
Båda söker utmärkt i breda slag i bästa kontakt med förare. Themis med lite bättre framdrift i
marken vilket resulterar i stånd mot stenmur. Går på över stenmuren, stöter rapphönskull och
kan inte stoppas i flog.

Vi har en vinnare i Unghund Grand Prix !
ESH J HEEGÅRDS Z. CATO SE45611/2011, äg & för Lars Åke Malmsten
En klasshund som idag visade ett utmärkt fågelarbete på rapphöns i ett sök av högsta klass.
Allt kryddat med fart och stil av högsta klass.

Tackar SSK för förtroendet att få bedöma Unghund Grand Prix.
Stellan Johansson

