SNFK Merkenäs 26 mars 2011
Domare: Hans Bergqvist
Klasss: UKL/ÖKL

UKL
PT VET POINT'S SPOTTIFY SE12652/2010, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs
Går stundtals i mycket bra fart med bra stil. Har ett lite omoget sök. Har 2 resultats lösa
stånd. Verkar lite ”blöt” i näsan. Tar stånd, lång avance, förnyat stånd, ripa lättar framför
hunden, lugn i flog och skott. 3 Ukl
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg & för Dick Johansson, Luleå
Går i utmärkt fart och stil i dagens före. Visar ett fint unghunds sök. Tar stånd och ripor
lättar framför hunden, helt lugn i flog och skott. Lägger upp ett fint sök mot vinden. Tar
stånd och reser i etapper över krön tyvärr så kan inte domaren se någon fågel. 1 Ukl
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAX SE22682/2010, äg & för Bernt Perström, Nälden
Går stundtals i mycket bra fart och stil. Gör några fina enkla slag. Men har lite små stopp i
sitt söks upplägg, verkar lite omogen. Springer lite efter överflygare. 0 Ukl
ÖKL
EST ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg & för Helena Liden, Kalix
Går i mycket bra fart och stil där det är lätt sprunget. Tar stånd och löser själv. Bättre
marktäckning och intensitet önskas där det är tungföre. Har ett resultats löst stånd, i slutet
av dagen. 0 Ökl
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS JAKINE S18093/2008 (Vilja), äg Erik Tullsten, Östersund,
för Bernt Perström
Går hela dagen i mycket bra fart och stil, söker fint. Tar stånd reser i etapper, tyvärr ingen
fågel. Senare, nytt stånd reser upp mot backe, förnyat stånd, ingen fågel kan ses. I dagens
sista släpp tar Vilja stånd, håller länge, ripa lättar precis framför hunden, lugn i flog och
skott, apporterar utlagd fågel. 2 Ökl
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-Charlotte Brummer ,
Stockholm, för Bernt Perström
Söker fint i mycket bra fart och stil, revierar bra. Tar stånd, ropas i ro, går på, stöter ripa
och går efter. Färdigbedömd 0 Ökl
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006, äg & för Dick Johansson
Går i stor fart och fin stil, Tar stånd långt ute, håller ståndet länge. Ripor lättar framför
hunden, helt lugn i flog och skott, apporterar korrekt utlagd fågel. Har ett par resultats lösa
stånd, under dagen. Sekunderar Partnern fint. 2 Ökl

Tack SNFK och partiet för en trevlig dag på fjället.
Skellefteå 2011-04-07
Hans Bergqvist

SNFK Merkenäs 26 mars 2011
Domare: Patrik Larsson
Klass: ÖKL

ÖKL
EST J ESTER S15844/2008, äg & för Mikael Wikström, Kåge
Ester startar något oinspirerat och ha r svårt att komma igång. Bättrar sig något utöver
släppet och har enstaka fina slag i mycket bra fart och fin stil. I andra släpp starta r Ester
mycket bättre och revierar marken väl i god kontakt. I slutet av släppet ser vi Ester jobba
sig in i ett stramt stilfullt stånd., på väg fram till Ester börjar riporna löpa och lättar. Ester
kan einte hålla sig utan förföljer för långt och utgår. 0 ÖKL.
IRST J KALLKÄLLAN MIST S25009/2008, äg & för Sanna Steinwall , Boden
Mist går i mycket bra fart och stil, revierar marken utmärkt med stor bredd. Fortsätter sitt
utmärkta sök i andra släpp. I slutet av tredje släpp vi Mist jobba sig in och tar ett stramt
stilfullt stånd långt ute med partner som sekunderar flott en bit bakom. När vi börjar närma
oss löser Mist ut och försvinner ner i en svacka, fågel lättar utan att vi ser några hundar.
Fortsätter sitt fina sök i nästa släpp, stånd långt ute, med partner som sekunderar flott
bakom, singelripa lättar tyvärr innan vi är inne på jaktbart håll men Mist är helt lugn i flog.
I nästa släpp stånd, går villigt på utan resultat. En stark hund som inte har marginalerna på
sin sida idag. 0 ÖKL, tid 85 min.
IRSH J REMKILENS CHAMP S31405/2007, äg Lena Larsson, Sundsvall, för Ronny
Boström
Champ startar i bra fart och kraftfull stil, önskar mer bredd på söket och han är inte helt
självständig. Går upp sig rejält och jagar nu självständigt med mycket bra bredd i god
kontakt med föraren. Jobbar starkt i tungt före resten av dagen, har en skarp markering i
sista släpp som han löser ut självständigt. 0 ÖKL, tid 70 min.
GST HAGELSPRUTANS QUICKA QULAN S12526/2008, äg Tina Backlund, Luleå, för
Johan Backlund
Startar i bra fart och fin stil med utmärkt bredd på söket av och till, blir något störd av
partner. I andra släpp söker Qulan utmärkt. I tredje släpp, sekunderar flott stående partner.
Fortsätter sitt fina sök sekunderar på nytt stående partner, går starkt resten av dagen men
tröttnar på slutet. 0 ÖKL, tid 70 min.
IRST J HADSELÖYA'S BELLA DONNA S66724/2008, äg & för Robert Ahlander, Tavelsjö
Bella går i mycket bra fart och stil med bra bredd på söket i god kontakt med föraren.
Stånd går villigt på utan resultat. I andra släpp fortsätter Bella sitt fina sök tar ett väldigt
osäkert stånd går villigt på utan resultat.Fortsätter att jobbsa starkt resten av dagen, har nytt
stånd i sista släpp, går villigt på utan resultat. Ser ripflock lätta långt fram i terrängen.
0 ÖKL tid 45 min.

IRST J REMKILENS EMBLA S69805/2006, äg & för Thore Sandström, Matfors
Embla går i mycket bra fart och lätt fin stil med en härlig vägvinnande aktion, revierar
marken väl med stor bredd i god kontakt med föraren. I andra släpp söker Embla utmärkt,
ser hon jobba sig in i ett stramt stilfullt stånd långt ute, när vi kommer in på jaktbart håll
lättar ripa och Embla är helt lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt. Fortsätter sitt
utmärkta sök resten av dagen, även i tungt före. En klasshund som i dag får sitt välförtjänta
1:a pris ÖKL. Tid 45 min.
IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg Magnus Dahlgren, Luleå, för Robert
Ahlander
Nero söker i mycket bra fart och stil, revierar marken väl med bra bredd. Fortsätter sitt fina
sök i andra släpp, stånd, avancerar fram till nytt stramt stilfullt stånd. När föraren kommer
upp till hunden lättar ripa och Nero är helt lugn i flog och skott. Har till en början svårt att
komma sig ut i ett apportsök men får en ny chans och apporterar acceptabelt. En mycket
god jakthund som i dag tilldelas 2:a pris ÖKL, tid 30 min.
IRSH HADSELÖYA’S NIAK SE58018/2010, äg & för Staffan Sandström, Skellefteå
Niak söker i mycket bra fart stil och format, utnyttjar vind och terräng utmärkt genom hela
dagen i god kontakt med föraren. Niak är en mycket stark hund som bara går bättre och
bättre för vaje släpp och avslutar dagen utmärkt. Kommer tyvärr ej för fågel. 0 ÖKL, tid 70
min.

Patrik Larsson

SNFK Merkenäs 27 mars 2011
Domare: Jan-Olov Daniels
Klass: ÖKL
Mark:Gränsen
Väderförhållanden: Var bra, föret för hundarna var tungt på vissa partier.
Fågeltillgången: var mycket bra.

ÖKL
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS JAKINE S18093/2008, äg Erik Tullsten, Östersund, för
Bernt Perström
Jakine går i mycket bra fart och stil. Söket är öppet och hon skär fram i marken.
Hittas i ett stramt stilfullt stånd tillsammans med partner. Ripor lättar precist framför
Jakine som är helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel bra. Jakine fortsätter
mycket bra är fortfarande lite öppen i sitt sök. I dag får Jakine ett mycket välförtjänt 2 Ökl
45 min.
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-Charlotte Brummer ,
Stockholm, för Bernt Perström
Katla går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra
kontakt med föraren. Katla hittas i ett stramt stånd, reser villigt och precist är helt lugn i
flog och skott apporterar utlagd fågel bra. Katla fortsätter hela dagen sitt utmärkta sök i alla
vind typer, tyvärr så stöter hon en ripkull och kan inte hålla sig lugn, och är för orolig i
denna klass. Synd! 0 Ökl. 35 min.
IRSH Hadselöyas Niak se58018/2010, äg & för Staffan Sandström, Skellefteå
Niak går i mycket bra fart och en kraftfull stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra
sätt i bra kontakt med föraren. Sekunderar förtjänstfullt stående partner. Niak stöter en ripa
och är acceptabelt lugn Niak har senare en till chans på fågel som inte förvaltas, han är en
otroligt stark hund som avprovas hela dagen. 0 Ökl 75 min.
IRST J HADSELÖYA'S BELLA DONNA S66724/2008, äg & för Robert Ahlander,
Tavelsjö
Bella går i bra fart och lätt fin stil, hon avsöker marken väl med en mycket bra reviering.
Bella har et resultatlöst stånd, hittas senare i ett stramt stånd ripor lättar framför Bella som
är helt lugn flog och skott, apporterar utlagd fågel bra. Bella får i dag ett mycket välförtjänt
2 Ökl 45 min.
IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg Magnus Dahlgren, Luleå, för Robert
Ahlander
Nero går i mycket bra fart och kraftfull stil, avsöker anvisad terräng på ett utmärkt sätt i bra
kontakt med föraren. Nero har ett resultat löst stånd. Nero hittas i ett stramt stilfullt stånd,
reser villigt och precist ripor är helt lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel bra. Nero
har visat att han behärskar alla typer av biotoper och vindförhållanden. I dag får Nero ett
mycket välförtjänt 1 hp Ökl. 45 min.

IRST J TÄRNAFJÄLLENS SAMOELLA AV LÄSSLÄRSH S46590/2006, äg Lena Larsson,
Hemavan, för Patrick Larsson
Ella går i mycket bra fart och stil, formatet kunde vara lite större. Ella sekunderar stående
partner förtjänstfullt 2 gånger spontant, har ett resultat löst stånd. Ella drar an på långt håll,
går upp i ett stramt stilfullt stånd. Riporna lättar när vi är på väg upp till hunden, hon är
lugn i flog och skott apporterar utlagd fågel bra. I dag får Ella ett mycket välförtjänt 2 Ökl
45 min.
EST BORGEFLON'S FE NORMA S19851/2006, äg & för Reine Lundqvist, Holmsund
Norma går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra
kontakt med föraren. Norma hittas tillsammans med partner i ett stramt stilfullt stånd.

Riporna lättar precist framför Norma som är acceptabelt lugn i flog och skott, apporterar
utlagd fågel mycket bra. Norma får i dag ett mycket välförtjänt 3 Ökl 30 min.

Jag vill tacka provledningen för ett mycket väl genomfört prov. Ett stort tack till ALLA
deltagarna som gjorde att vi fick en mycket fin dag på fjället.

Kalix 2011-04-13
Jan-Olov Daniels

SNFK Merkenes 27 mars 2011
Domare: Stellan Johansson
Klass: ÖKL

ÖKL
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg & för Dick Johansson
Mac söker i stor fart och med snärtig stil. Söket är val anlagt på bredden men har
tendenser till att vara öppet. Stöter ripa och kan stoppas. I senare släpp så söker Mac av
terrängen fortsatt i breda slag och med bättre djup och kontakt med förare. Hittas i stånd.
Ripa lättar när vi kommer fram till hunden. Mac är lugn i flog och skott. Kan inte förmås
att apportera utlagd ripa. 0 Ökl
EST ESTER S15844/2008, äg & för Mikael Wikström
Ester söker i bra fart och stil. Söker med acceptabel bredd och stannar upp av och till.
Det gör att söksupplägget inte blir så effektivt som vi önskar. I senare släpp så blir Ester
mer frimodig och visar upp ett bättre söksformat. När partner drar an mot fågel och den
lättar så förföljer Ester fågeln utan att kunna stoppas. 0 Ökl
IRST KALLKÄLLAN MIST S25009/2008, äg & för Sanna Steinwall
Mist söker i stor fart och med bästa stil. Söker stort i breda slag, men det är ett öppet sök
då Mist skär upp i marken. Håller kontakten med förare. Stöter ripa och kan stoppas
acceptabelt. I senare släpp så markerar Mist genom att strama upp sig och avancerar mot
backe. Fågeln lättar självständigt, partner kommer till och förföljer ripan. Mist kan
stoppas acceptabelt. I femte släpp så tar Mist ett skarpt stånd, ripan lättar och Mist är
acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt den utlagda ripan. 3:a Ökl

ESH FINNLIDENS BEACH BOY S13044/2009, äg & för Elin Johansen
Boy söker med stor fart och fin stil. Söker mycket stort och öppet. Boy är på gränsen att
gå ur hand. I senare släpp så fortsätter Boy med sitt stora öppna sök. Boy i stånd, ripa
lättar och Boy kan inte hejdas utan förföljer ripa. 0 Ökl
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006, äg & för Dick Johansson
Humle söker av marken i stor fart och mycket bra stil. Söker av marken i stora slag och
i bra kontakt med förare. Står vid ett tillfälle som inte resulterar i fågel samt har en
markering som Humle löser själv. I senare släpp så står Humle med partner. Ripa lättar
och Humle är helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt den utlagda ripan. Senare
nytt stånd, avancerar och reser ripa mycket bra . Humle är helt lugn i flog och skott. Får
även visa sekundering. Provas i tre släpp. 1 hp Ökl
IRST BRÄNNLIDENS DIAMANT S15938/2005, äg Ulrika Bergqvist för Hans Bergqvist
Diamant söker av marken i mycket bra fart och fin stil. Söket är stort och väl anlagt i
marken. Stånd samman med partner. Ripa lättar och Diamant är helt lugn i flog och
skott. Apporter korrekt den utlagda ripan. I senare släpp så fortsätter Diamant att söka
mycket bra. Söket kan ändå vara lite mera självständigt då hon söker lite stöd hos
dagens förare. I senare släpp så står Diamanten skarpt. Avancerar och reser ripa precist.
Lugn i flog och skott. En mycket bra jakthund med lite minus på söket. 2 Ökl

Tackar för en bra dag på fjället . Vi hade mer än nog med fågel som dessutom var riktigt
samarbetsvilliga . Finvädret med lite vind och solsken gjorde susen.
Malå den 7 april 2011
Stellan Johansson

