NNFK Matfors 3 nov 2013
Domare : Magnus Lilja
Klass: UKL/ÖKL
Förhållanden: Morgonen bjød på ett par minusgrader, vilket gjorde marken vældigt skrapig,
lætt dimma i stort sett hela dagen. Utøver dagen blev det några plusgrader
vilket gjorde att vi kunde røra oss skapligt ljudløst. Inte så mkt fågel idag
heller, men det ræckte i alla fall till pris.

UKL
ES Bjørnåns Carenata SE 18902/2012, ägare Erik Larsson , förare Erik Larsson
1: Går i mkt bra fart och stil, revierar marken bra i god kontakt. Tjæderhøna
kommer flygande øver oss, strax efter lættar ænnu en tjæder rakt framfør oss,
utan hundens førskyllan. Markerar, jobbar på løpor, utan att det leder till
ngt. Troligen løpor från de fåglar som nyss lættat. 2: Fortsætter starkt, har
2 korta stånd, och jobbar på løpa i sluttning, men ingen fågel nu heller. 3:
Jobbar på. Har ett kort stånd. Kommer in i område med golukt, men ingen fågel
hemma. 4: Jobbar på. 5: Markerar, jobbar på løpor, leder inte till ngt, går ut
i søk, blir borta, hittas i stånd, på væg fram lættar fågel precist framfør C,
som tar en liten tur efter. C, har idag visat ett mkt fint skogssøk, dær hon
tar før sig nær tillfælle ges, och minskar på storleken nær det krævs, har haft
ett antal markeringar som inte givit resultat, och ær inte helt lugn i skott
och flog, men att i denna svåra tidpunkt klara av att leverera en jaktbar
situation ær starkt. Totalt ræcker det till en 2:a idag. Grattis 2 Ukl
ÖKL
IRVS PÅTÅ BARBARA S27040/2005, ägare Jenny Westerlund, förare Jenny Westerlund
1: Ripa går i mkt bra fart och stil, revierar av marken i stora slag i bra
kontakt. 2: Fortsætter sitt trevliga skogssøk. 3: Får starta i område med
golukt men finner ingen fågel. Jobbar sedan på. Tar ett kort stånd, konstaterar
att ingen fågel kvar, och går vidare. 4: Jobbar på 5: Jobbar på men nu børjar
det gå trøgare. 6: Jobbar på men nu ær det jobbigt. 7: Jobbar på dagen ut,
utan att vi lyckas få Ripa før fågel idag. En mkt trevlig bekantskap, som har
ett tilltalande skogssøk. 0 Ökl
GST FJÄLLBRUDENS KIMBERLY S27841/2008, ägare Mats Gröning förare Mats Gröning
1: Kimberly går i mkt bra fart och stil, revierar gott i bra kontakt. 2:
Fortsætter, trevlig stil, lættlæst. 3: Jobbar på. 4: Jobbar på. 5: Jobbar på
går lite tyngre nu. 6: Ser piggare ut till att børja med, mattas mot slutet.
7: Jobbar på ænda in i kaklet, dock utan att vi lyckas få henne i fågel.
Ænnu en trevlig bekantskap, med ett tilltalande skogssøk. 0 Ökl

Tackar partiet før en trevlig dag i skogen, dær vi høll ut ænda fram till
mørkret.
Mo i Rana, 2013-11-11
Magnus Lilja

