ÖNFK Dundret 12 okt 2013
Domare: Johan Backlund
Klass: UKL
Förhållanden: Kraftig vind

UKL
IRSH KALLKÄLLAN BIRK STORM SE58232/2011, äg & för Sanna Steinvall, Boden
Går i bra fart och stil. Stör sig på partner i första släpp. I slutet av släppet blir det bättre sök
med fin reviering. Jag önskar lite bättre format. I andra släpp går han upp sig och går med
mycket bra fart och stil. Två ripor kommer över en kant och efter kommer Birk. Fortsätter
resten av dagen i samma stil men kommer tyvärr ej för fågel. 65 min 0 UKL
PH J VET POINT'S SPIKE SE23131/2012, äg & för Sven Gustav Huhta, Seskarö
Spike går i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt med föraren. Han
och partner har lite kapplöpningar med varandra. Fortsätter sitt fina sök under hela dagen men
kommer tyvärr inte för någon fågel. 65 min 0 UKL
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS QORVEN SE55624/2012, äg & för Dick Edin, Luleå
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt. Får bra med mark med sig. Har ingen tur med
vinden i första släppet. Han går i med- och sidvind, men sköter det bra. I andra släpp går han
som tidigare. Kommer med en ripa framför sig och går en bit efter. I slutet av dagen börjar
han att tröttna och blir lite bunden i markvittringen. 65 min 0 UKL
ESH GIDDES I BROLLE JR SE39107/2009, äg Jan Hjort, Kiruna, för David Gidlund
Brolle går i bra fart och stil i god kontakt. Går i med- och motvind där man märker att han är
en unghund som inte är van vid dessa vindförhållanden. I andra släpp går han som tidigare.
Har lite kapplöpningar med partner. Går bättre i tredje släppet, har bättre flyt i sitt sök. I fjärde
släpp går fågel i samma område där hunden är. 55 min 0 UKL
IRST NORRLANDS GUIDENS PEAK A DOLL SE40973/2012, äg Monica Larsson,
Risögrund, för Jan-Olov Daniels
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt. Stöter singelripa och lugnas av föraren. I fjärde
släpp går det fågel i omgångar i området där hunden är. Tyvärr ser varken domare eller förare
vad som händer. Kommer ej för mer fågel denna dag. 65 min 0 UKL
EST MYRHEDENS N-TUVA SE28264/2012, äg & för Lennart Rydberg, Kalix
Tuva går i bra fart och stil. Gör fina slag i god kontakt, men jag önskar ett större format både
på bredd och djup. I slutet av andra släpp börjar hunden att ta för sig mer av marken. Blir en
bättre fjällhund för varje släpp. Kommer tyvärr inte för fågel. 55 min 0 UKL
GSH PORSANGERVIDDA`S BLACK HUNTER NO36260/12, äg & för Harry Hansen,
Börselv
Hunter går i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt. Hittas i stånd.
Avancerar men kan inte påvisa fågel. Fortsätter sitt fina sök under hela dagen i mycket bra
fart och stil med god kontakt. Kommer tyvärr ej för fågel. 65 min 0 UKL

PT J VET POINT'S TIA SE23128/2012, äg Tore Stålnacke, Kiruna, för B-o Johansson
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt. Får mycket mark med sig. I andra släpp har hon
en stöt samt att fågel går i område där hunden är. Fortsätter sitt fina sök under hela dagen. I
slutet av sista släppet kommer ripa över en kant och Tia förföljer denna. 65 min 0 UKL
IRST J KALLKÄLLAN KIM WILDE SE58229/2011, äg Ann louise/Sanna Berkfors/Steinvall,
Boden, Peter Berkfors
Kim går i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i medvind. Hon tar lite tid på sig
innan hon kommer på hur hon ska arbeta i vinden. Kort efter släppets början i andra släppet
stöter hon fågel men lugnas av föraren. Släpps på nytt och tar stånd. När vi kommer till
justerar hunden ståndet och fågel går, det skjuts och hon tar en sväng efter. För denna
prestation får hon i dag ett andra pris. 30 min 2 UKL
EST MYRHEDENS N-SWIX SE28265/2012, äg & för Ulrika Rutqvist, Sunderbyn
Går i bra fart och stil. Tar en stund på sig för att komma ut i sök. I andra släpp vill hon inte
alls komma ut i ett premierbart sök och avslutas därmed. 30 min 0 UKL
ESH MAC PERSSON'S ALWIN SE24520/2012, äg & för Mattias Lindqvist, Luleå
Alwin går i mycket bra fart och stil i jobbig terräng. Hittas i stånd. Fågel går när vi är på väg
fram. Är lugn i flog och skott. Fortsätter att jobba på samma sätt. Hittas i nytt stånd, avancerar
men kan inte visa någon fågel. I slutet av släppet hittas Alwin i nytt stånd. Reser ripkull
oprecist, är lugn i flog och skott. Fortsätter sitt fina sök under hela dagen. Får i dag ett
välförtjänt första pris med HP i unghundsklass. 30 min 1 UKL
ESH MYRHEDENS N-SCOTT SE28262/2012, äg & för Håkan Antman, Svensbyn
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt. Drabbas lite av partner som har två fågelarbeten i
släppet. I andra släpp går det fågel kort efter start, Scott lugnas av föraren. I tredje släpp blir
Scott oinspirerad och kommer sig inte ut i sök ordentligt och hunden dras av föraren. 45 min
0 UKL

Stort tack för att jag fick komma och döma detta unghundsparti. Det är alltid roligt att få
komma och döma i ÖNFK. Alltid välorganiserade prov.

Johan Backlund

ÖNFK Dundret 12 okt 2013
Domare: Edgar Henriksen
Klass: ÖKL

ÖKL
PT J FORSRÄNNARENS JURA SE30789/2011, äg & för Anders Fors, Skaulo
Jura starter dagen med å kollidere med en stein. Hun blir til å begynne med preget av
hendelsen. Etter hvert går hun seg stort opp og viser et utmerket søksopplegg der hun viser at
hun jakter planmessig for sin fører i motvind, medvind og sidevind. Passe stort format.
Kommer dessverre ikke for fugl. 1 ÖKL
GSH J HAGELSPRUTANS STÖDDIGA STURE SE46880/2010, äg & för Stefan Johansson,
Älvsbyn
Sture starter utmekret og får med seg svært mye terreng som dekkes med meget bra plan og i
god kontakt. Ut over dagen reduseres formatet noe, med han holder likevel et meget bra
format og buker vind og terreng svært bra. Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
EST J ÖDEBYGDENS KICK 'N FIGHT S39108/2009, äg & för Håkan Tofte, Gällivare
Fight starter sine to første slipp i meget fra fart, fin stil og får med seg svært bra med terreng.
På slutten av slippene reduserer hun seg imidlertid markant og må motiveres av fører for å
holde oppe intensitet og format. På slutten av dagen klarer holder hun imidlertid meget bra
intensitet og format slippet i gjennom. Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
EST J QÅDA SE46242/2011, äg & för Robert Johansson, Gällivare
Qåda starter i utmerket fart og stil. Blir til å begynne med noe ensidig og blir borte i steinsatt
terreng over oss. Når fører kommer opp i terrenget der hun forsvant kommer ryper fra
området. Qåda kan ikke observeres i situasjonen, men hun dukker umiddelbart opp sammen
med fører. Jakter senere utmerket og viser at hun behersker motvind, medvind og sidevind.
Kommer dessverre ikke for fugl igjen. 0 ÖKL
PH J HOPFOSSEN'S KIM SE59706/2011, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi
Kim viser gjennom hele dagen et søk av aller beste merke. Høy intensitet og utmerket og
svært planmessig bruk av vind og terreng. Har en stand der han går villig på sammen med
fører, men kan ikke presentere fugl. Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
ESH J FALCSAGANS JACKSSON SE53053/2010, äg & för Mats Olofsson, Boden
Jackson viser gjennom hele dagen fram et utmerket søk der han går stort, men bruker vind og
terreng planmessig sammen med fører. Behersker vekslende vind. Kommer dessverre ikke for
fugl. 0 ÖKL
EST J ÖDEBYGDENS L PUMLA S61055/2009, äg & för Håkan Tofte, Gällivare
Pumla går i voldsom fart og meget vakker stil. Hun er imidlertid noe ensidig og i store deler
av tiden er formatet vel stort. Dette gjør st terrenget foran fører kunne ha vært dekket på en
bedre måte. Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL

ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Lars-göran Nillson, Kalix
Tell viser at han behersker sidevind i sterkt hellende terreng på en utmekret måte. Senere viser
han at ha også behersker mot og medvind på samme utmerkede måte, plan- og formatmessig.
Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
ESH QULA SE46240/2011, äg & för Tony Johansson, Kiruna
Qula starter i meget bra fart og stil i sidevind. Taper intensitet i søket ut over i slippene. Får to
intense stander der han går villig på på ordre sammen med fører og skytter uten å kunne
presentere fugl. Er også noe opptatt av maker, men kan styres ut av situasjonene. I perioder
meget god plan og god kontakt i motvind så vel som medvind. Makker finner fugl, men Qula
kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
EST J HÖGMYRSTUAS ISA NO34414/12, äg & för Stig Kvernmo, Tennevoll
Isa starter i voldsom fart og er noe stor og åpen, men regelmessig og lesbar. Kan sees i stand
på kant lagt ute. Før vi rekker opp i situasjonen kommer stor rypeflokk fra område der Isa står
uten at dommer kan observere hendelsesforløpet. Senere sekunderer hun makkers resultatløse
stand. Reduserer seg ut over dagen til et utmerket nivå på format og terrengdekning. Får en
resultatløs stand, men kommer dessverre ikke for fugl igjen. 0 ÖKL
ESH GIDDES VALENTINO S13862/2009, äg & för Petra Persson, Koskullskulle
Valentino starter med å vise utmerkede søkskvaliteter i sidevind i stekt hellende terreng. Han
forsetter utover dagen med å vise at han også behersker motvind og medvind der han tar
terrenget med god dybde og bredde og revierer planmessig i meget god kontakt med fører.
Kommer dessverre ikke for fugl. 0 ÖKL
EST FINNVELLEN'S TEA SE61850/2011, äg & för Ingemar Johansson, Malmberget
Tea starter i meget bra fart og stil. Markerer og tar intens stand. Går villig på på ordre uten å
kunne presentere fugl. Kommer senere inn i område med mye vitring sammen med makker.
Får ny stand uten resultat. Støkker i samme område og forfølger sammen med makker. Utgår
0 ÖKL
ESH J PLETTSKIS E ROXY SE56357/2010, äg & för Leif Wanhainen, Kiruna
Roxy starter i meget god fart og stil. God kontakt, men kunne vært mer effektiv i utnyttelsen
av terrenget i sidevind. Kommer senere in i terreng med vitring. Får to stander uten resultat og
støkker sammen med makker og forfølger. Utgår. 0 ÖKL
PT J VESTFJORDDALENS METTE S55086/2008, äg & för Peter Mattsson, Gällivare
Mette jakter i utmerket fart og stil. Føres bevist slik at hun dekker terrenget på begge sider.
Slår seg på slutten av slippet langt ut mot myrkant under oss. Vi ser hun kommer tilbake, men
forsvinner under en kant. Fører melder stand etter at han lokaliserer Mette under kanten der
hun ble borte. Når dommer og skytter kommer til letter ryper presist foran en stående Mette.
Helt rolig i oppflukt og skudd. Det felles ikke fulg og hun nekter dessverre å apportere utlagt
rype. 0 ÖKL

Edgar Henriksson

ÖNFK Dundret 13 okt 2013
Domare: Edgar Henriksen
Klass: SKL

PT J VET POINT'S BRUNA BÖNA SE12656/2010, äg & för B-o Johansson, Kiruna
PT J SE JCH SE UCH BORGEFLON'S CJ PHI S23020/2007, äg Lena Gustafsson, Kiruna,
för B-o Johansson
IRSH J SE UCH ARTIC LIGHT JACK SPARROW S46712/2009, äg Anna-karin Blanck ,
Gällivare, för Robert Olausson
ESH J SE UCH ÖSTKYSTEN'S V.FRANCO S62745/2008, äg Anna-carin Blanck, Gällivare,
för Robert Olausson
IRST J VINNSÅSEN'S ARTIC ROXY S66209/2006, äg & för Robert Olausson, Gällivare
PT J SE UCH HOPFOSSEN'S CIA S17677/2009, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi
EST J SE UCH GIDDES H KALLA SE39882/2010, äg & för Anders Gidlund, Kiruna
EST J MAHJORTS SPRAKA SE27471/2010, äg & för Anders Gidlund, Kiruna
ESH PORSANGERVIDDA'S CYKLON N24141/07, äg & för Sonja Hansen, Börselv
EST J MAHJORTS TIRA SE27472/2010, äg Frida/david Söderholm/gidlund, Kiruna, för
David Gidlund
ESH J MAHJORTS BARRY SE27467/2010, äg & för Jan Hjort, Kiruna
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg & för Dick Edin, Luleå
ESH MYRHEDENS K-VELHO S48114/2007, äg & för Illka Korhonen, Ivalo
IRST J NORRLANDS GUIDENS BAD LUCK SE21467/2010, äg & för J-o Daniels, Kalix
EST J MYRHEDENS K-MILLAN S48110/2007, äg & för Håkan Antman, Svensby
PH VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget

Första rundan 15 min
ESH Barry – PH Sture
Begge går utmerket i noe uoversiktlig terreng. Sture knapt over på noe bedre plan og
terrengdekning.
1. Sture
2. Barry
PT Cia –PT Brune Böna
Begge holder så vidt klassenivå på grunn av mangler i søksopplegg. Böna blir rettlinjet og Cia
kunne ha hatt større format. Cia over på bedre plan og reviering.
1. Sture
2. Barry

3. Cia
4. Böna
PT Phi – ESH Franco
Franco tar umiddelbart føringen. Går utmerket i sidevind. Han støkker imidlertid langt ute og
forfølger. Phi sitt søk holder i dag ikke klassenivå. Begge utgår.
1.
2.
3.
4.

Sture
Barry
Cia
Böna

IRST Arctic Roksy – EST Millan
Begge går noe stort i sidevind med Roxy i føringen på noe bedre plan og terrengdekning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sture
Barry
Roxy
Millan
Cia
Böna

ESH Cyklon – ESH Mac
Begge går utmerket med Cyklon i føringen. Cyklon tar intens liggende stand langt ute. Når
fører kommer til går han villig og intenst på i etapper sammen med fører og skytter. Ryper
letter presist foran or en rype felles på normalt jaktbart hold. Cyklon kan ikke roes i oppflukt
og reisen går direkte over i fallapport. Cyklon må dessverre utgå. Mac videre, men er slått i
fugl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sture
Barry
Roxy
Millan
Cia
Böna
Mac – slått i fugl.

EST Tira – IST Bad Luck
Tira tar føringen i et utmerket søksopplegg i side og motvind. Luck mangler format og blir for
ineffektiv i store deler av slippet. Tira over Luck som utgår.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sture
Tira
Barry
Roxy
Millan
Cia
Böna
Mac – slått i fugl.

EST Spraka – ESH Velho
Begge går utmerket i sidevind/motvind og veksler om føringen slippet gjennom. Spraka har
noe bedre plan og settes knapt over.
1. Sture
2. Spraka
3. Vehlo
4. Tira
5. Barry
6. Roxy
7. Millan
8. Cia
9. Böna
10. Mac – slått i fugl.
IRSH Jack Sparrow – EST Kalla
Kalla tar føringen på bedre plan, kontakt og terrengdekning. Jack er noe stor og åpen, men
holder klassenivå. Kalla over.

Rangering efter första rundan: Kalla, Sture, Spraka, Vehlo, Tira, Barry, Roxy, Millan,
Jack Sparrow, Cia, Böna, Mac – slått i fugl.

Andra rundan 15 min
ESH Barry –PT Brune
BönaBöna tar føringen og går seg markant opp med langt bedre reviering. Barry går også
meget bra, men blir noe borte og taper slippet. Dagen under ett gir
følgende rangering
1. Barry
2. Böna
PT Cia – PH Sture
Sture tar umiddelbart føringen og går utmerket I motvind. Cia taper framdrift og effektivitet
og utfår
1. Sture
2. Barry
3. Böna

IRST Arctic Roxy – ESH Mac
Begge går utmerket i motvind. Roxy vinner slippet knapt fordi hun vinner mest nytt terreng.
1.
2.
3.
4.
5.

Sture
Roxy
Barry
Böna
Mac – slått I fugl

EST Millan – EST Tira
Begge går meget bra. Tira vinner fordi hun har bedre kontakt og plan gjennom slippet .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sture
Tira
Roxy
Barry
Millan
Böna
Mac – slått I fugl

EST Spraka – IRSH Jack Sparrow
Begge går meget bra med Spraka i føringen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sture
Spraka
Tira
Roxy
Barry
Millan
Jack
Böna
Mac – slått i fugl

ESH Velho – EST Kalla
Begge går utmerket med Kalla i føringen. Kalla tar intens stand. Går villig på sammen med
fører og skytter, men kan ikke presentere fugl. Kalla over.

Rangering efter andra rundan: Kalla, Sture, Spraka, Velho, Tira, Velho, Roxy, Barry,
Millan, Böna, Mac – slått i fugl

Tredje rundan 10 min
Runden legges opp på den måten at de tre siste hudene i runden går mot hverandre i tre 5
minutters slipp.
PH Sture - PT Brune Böna
Sture tar føringen over Böna som også går utmerket.
1. Sture
2. Böna
ESH Barry – IRST Arcticn Roxy
Roxy går fortsatt utmekret, men Barry taper intensitet og framdrift og holder ikke lenger
klassenivå og utgår.
1. Sture
2. Roxy
3. Böna
ESH Mac - EST Spraka
Mac tar føringen over Spraka som reduserer seg. Begge får hver sin resultatløse stand i
område med mye vitring. Mac over Kalla
1.
2.
3.
4.
5.

Sture
Spraka
Roxy
Böna
Mac – slått i fugl

EST Kalla – EST Tira
Begge går fortsatt meget bra. Ryper letter i område der begge befinner seg. Kalla tar stand,
men kan ikke presentere fugl. Like etter stand på Tira og Kalla sekunderer. Resultatløst. Tira
støkker nyslått fugl og forfølger og utgår. Kalla utgår også grunnet resultatløse satander og
sjangser på fugl1.
2.
3.
4.
5.

Sture
Roxy
Kalla
Böna
Mac – slått i fugl

ESH Velho – EST Millan (5. min)
Begge går fortsatt utmerket med Velho i føringen. Dommer tør opp rype som begge hundene
har hatt sjans på.

ESH Velho - IRSH Jack Sparrow (5. minutter)
Jack blir noe stor og Velho vinner derfor slippet.

EST Millan (5. min) - IRSH Jack Sparrow (5. minutter)
Begge går fortsatt meget bra. Jack vinner på noe større format.

Rangering efter tredje rundan: Sture, Roxy, Kalla, Jack, Böna, Velho –sjans på fugl, Millan
– Sjans på fugl, Mac – slått i fugl.

SKL avsluttes uten premieringer.

Edgar Henriksen

ÖNFK Dundret 13 Okt 2013
Domare: Mikael,Kangosjärvi
Klass: UKL/ÖKL
Mark: Tv-myren
Förhållanden: Fint väder varm för årstiden bra med ripor ca 50 ripor såg jag och
skytten/markledaren Lars Nilsson. Nästan alla hundar fick chansen på ripor.

UKL
PH J VET POINT'S SPIKE SE23131/2012, äg & för Sven Gustav Huhta, Seskarö
Spike startar i mkt bra fart och stil. Han avsöker fjället i breda fina slag i god kontakt med sin
förare. Han använder vinden mkt bra söker utmärkt i alla sina 4 släpp utan att tappa i
intensitet kommer dock tyvärr ej för fågel vad jag såg. Släpptid 60 min 0 Ukl

EST MYRHEDENS N-TUVA SE28264/2012, äg & för Lennart Rydberg, Kalix
Tuva startar i mkt bra fart och stil. Hon har svårt att komma ut i sök, hon gör enstaka bra slag.
Efter 3dje släpp väljer jag att avsluta henne pga att söket ej är premierbart. 43 min släpptid.
0 Ukl
EST MYRHEDENS N-SWIX SE28265/2012, äg & för Ulrika Rutqvist, Sunderbyn
Swix startar i mkt bra fart och stil. Hon gör enstaka bra slag, hon visar lite partner intresse.
Andra släpp så blir söket betydligt bättre. Hon går på en stöt och förföljer riporna långt trots
förarens tillrop. Hon mattas i 4de släpp och det blir en del stopp i söket. Hon kommer ej för
flera ripor så hon avslutas. 56 min släpptid. 0 Ukl
EST STEGGLIAS C KEIJLA SE41097/2012, äg & för Petra Persson, Koskullskulle
Keijla startar i bra fart och fin stil. 1a släpp startar hon lite försiktigt hon har svårt att komma
ut i sök. Hon kommer in ofta ända till fötterna.2dra så söker hon mkt bättre det resulterar i 2 st
stötar på ripor med acceptabel lugn. 3dje släpp så kommer hon sig ej ut i ett premierbart sök
så jag väljer att avsluta. 43 min släpptid. 0 Ukl
ÖKL
PT J FORSRÄNNARENS JURA SE30789/2011, äg & för Anders Fors, Skaulo
Jura startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker fjället i stora slag men lite öppen i sitt sök.
Ripa lättar i omr som Jura är hon är acceptabel lugn i floget. Hon fortsätter sitt sök hela dagen
har chans på ripor, senare tar hon sig en kort sväng med en hare. Idag lyckade hon inte.
Släpptid 66 min. 0 Ökl
EST J ÖDEBYGDENS KICK 'N FIGHT S39108/2009, äg & för Håkan Tofte, Gällivare
Kick’n Fight startar lite försiktigt men går upp sig under släppet, så på slutet av släppet så går
hon i mkt bra fart i fin stil. Hon söker bra lite bredare önskvärt, hon tar ett stånd reser villigt
lite oprecis ripa lugn i flog och skott. Ripa lägges ut som hon apporterar bra. Vi släpper
hundarna igen efter en stund nytt stånd på hon. Hon reser villigt men går lite för långt i
situationen för att få ett första pris. Hon avslutas med ett välförtjänt 2:a pris. Släpptid 32 min.
2 Ökl
EST J QÅDA SE46242/2011, äg & för Robert Johansson, Gällivare
Startar i mkt bra fart och stil med bra reviering och god kontakt med sin förare. Hon har flera
chanser på ripor som inte förvaltas under dagen. 58 min släpptid. 0 Ökl
EST J HÖGMYRSTUAS ISA NO34414/12, äg & för Stig Kvernmo, Tennevoll
Isa startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker fjället mkt bra med stora slag i god kontakt med
sin förare. Hon söker mkt bra hela dagen, partners förare trampar upp en ripa. Sista släpp har
hon kraftiga markeringar men det är partnern som hittar riporna. Släpptid 62 min. 0 Ökl
EST J ÖDEBYGDENS L PUMLA S61055/2009, äg & för Håkan Tofte, Gällivare
Pumla startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker fjället i stora fina slag med mkt bra
reviering. Hon ställer sig där partner stöt fågel, hon reser villigt på order men ingen ripa kvar.
Hon fortsätter sitt fina sök hela dagen, föraren trampar upp en ripa. Sista släpp fint stramt
stånd hon reser mkt villigt ripor men är bara acceptabelt lugn i flog och skott. Hon apporterar
den utlagda ripan bra. Idag så får Pumla ett 2:a pris. Släpptid 66 min. 2 Ökl
ESH QULA SE46240/2011, äg & för Tony Johansson, Kiruna
Qula startar lite försiktigt men går upp sig efter en stöt på ripa med acceptabelt lugn i floget.
Hon söker med mkt bra fart och stil men kan ta för sig mer av marken. Hon går upp sig och
söker mkt bra resten av dagen men kommer ej för flera ripor. Släpptid 66min. 0 Ökl

ESH GIDDES VALENTINO S13862/2009, äg & för Petra Persson, Koskullskulle
Valentino Startar i mkt bra fart o stil han slår upp långt upp till höger blir kvar där ett bra tag.
Han kommer förbi oss försvinner över en kant blir bort ett bra tag till. Jag ser han långt fram
slå flera fina slag men på tok för långt ut han vill ej komma in trots förarens rop. Så han får
utgå pga bristande sök och kontakt. Släpptid 20 min. 0 Ökl
GSH J HAGELSPRUTANS STÖDDIGA STURE SE46880/2010, äg & för Stefan Johansson,
Älvsbyn
Sture startar mkt bra fart o stil han avsöker fjället i enstaka bra slag. 2-3 släpp går han upp sig
och söker mkt bra och han utnyttjar vinden mkt bra .4de släpp markerar han och partner länge
tillslut slår han ut och fäster ett stilfult stånd. På order reser han i 2 etapper ripor och är helt
lugn i flog och skott. Han apporterar den fällda ripan mkt bra. Släpper på en ny partner som
nästan direkt går i stånd, Sture slår ut till höger och försvinner. När vi håller på att fixa
fågelarb på partnern så anmäler det att Sture står. På väg fram till Sture så ser vi ripan på
backen. Sture reser ripan och helt lugn i flog o skott. Idag så får Sture ett välförtjänt 1:a m hp.
Släpptid 63 min. 1 hp Ökl
ESH J PLETTSKIS E ROXY SE56357/2010, äg & för Leif Wanhainen, Kiruna
Roxy startar i mkt bra fart i bra stil. Han avsöker fjället bra i stora slag han fastnar lite där
ripor varit. 2dra släpp fortsätter söka bra, han gå i stånd på väg fram till Roxy så lättar ripan
han är helt lugn i skott o flog. Han apporterar den utlagda ripan bra. Pga att han ej får visat
resning så får Roxy ett välförtjänt 2:a pris. Släpp tid 39 min. 2 Ökl
PT J VESTFJORDDALENS METTE S55086/2008, äg & för Peter Mattsson, Gällivare
Mette startar i mkt bra fart och stil hon gör några fina breda slag och fäster ett fint stånd. Men
ripan flyger och Mette förföljer för långt och på vägen fram stöter hon ytterligare ripor .
Så hon får utgå 4 min släpptid. 0 Ökl
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