SNFK Arjeplog
UKL/ÖKL 20190413, Smulle
Domare: Dick Edin
Ukl:

EST RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan
Antman, Svensbyn
Lykka går idag i bra/mycketbra fart och stil i ett bra format.Hon har
en del stopp som stör söket,i första släpp har hon ett stånd där
fåglarna lättar långt framför henne så det blir inte jaktbart hon är
lugn i situasionen,i tredje släpp har hon ett resultat löst stånd. Hon
har även några stötar under dagen där hon för klassen är lugn i flog. 4
släpp 60minuter 0ukl
PT KARACANIS VILJA NO42171/18, äg Terje Lagaard, Bodö, för
Öystein Nilsen
Vilja går i mycketbra fart och stil i ett öppet format,i första släpp
har hon en stöt där hon förföljer långt. I andra släppet blir hon för
egenrådig och är borta nästan hela släppet och avslutas. 2 släpp
30minuter 0ukl
PT KARACANIS SPIRIT NO42170/18, äg & för Öystein Nilsen,
Bodö
Spirit går idag i mycketbra fart stil och format,har sina chanser över
dagen där han stöter fågel fyra gånger och förföljer dom en bit. 4
släpp 60minuter 0ukl
EST RIPVITTRANS NS VITTRA SE47793/2017, äg & för Dick
Andersson, Öjebyn
Vittra går i sitt första släpp i bra fart och stil i ett godtagbart
format, i andra släpp kommer hon sig inte ut i ett premiebart sök.
2släpp 30minuter 0ukl
Ökl:
IRSH J HADSELÖYAS BOSS SE21615/2017, äg Micael Kerttu, Kalix,
för Micael Kerttu
Boss går i mycketbra fart stil och format i andra släpp så sekunderar
han flott stående partner när förarna kommer fram till hundarna så
lättar fågeln och Boss blir för orolig i denna situasion och
utgår.2släpp 20minuter 0ökl
IRST HADSELÖYAS HERDIZ HANZZEN SE14750/2017, äg Magnus
Dahlgren, Luleå, för Micael Kerttu
Herdiz går i myckebra fart stil och format, hon rotar en del i gamla
löpor vilket stör en del hon har överdagen fem resultatlösa stånd. 4
släpp 70minuter 0ökl
IRST HADSELÖYA´S CHILLI SE47953/2017, äg & för Robert
Eskilsson, Umeå
Chili går i mycketbra fart och stil i ett öppet format hon blir borta i
första släpp utan att komma åter och avslutas. 1släpp 10minuter 0ökl
EST J HERRSKAPETS MY FAMOUS ROSE SE24407/2015, äg & för
Agnetha Boman Andersson, Öjebyn
Rose går över dagen i mycketbra fart stil och format, i andra släpp är
hon lite osjälvständig och intresserar sig för partnern i senare släpp
är hon också det men styrs bort av föraren. Hon har idag två fina
sekunderingar av stående partner hon har även 1 resultatlöst stånd. I

sista släpp i sista minuten så ser vi henne i ett stramt fint stånd på
öppen mark fåglarna lättar tyvärr i två omgångar precist framför hunden
innan vi är på jaktbart håll Rose är helt lugn i denna situasion.
6släpp 80minuter 0ökl
PT HAPPY POINTER JUNI SE49788/2016, äg & för Tord Öhman,
Rosvik
Juni går i utmärkt fart stil och format, hon stramar till i stånd och
går på fågeln lättar och juni förföljer den och hon utgår. 1släpp
10minuter 0ökl

