
 

 

 
SKL 20190906,  
Domare: Thore Sandström och Lars Thulin, Skytt Tage Lidström, Markledare Olov Åhman Finaldagen: 
strålande väder inget att klaga över, perfekt väder för fågeljakt bra vind inte för varmt. Hundar till 
start: Tia från Lars Parti, Steira, Blanka, Bella alla med godkända fågelarbeten, Hector och Gro kom 
med på sök 5 hundar från Thores parti.  Sex hundar till final.  Mycket fågel i marken men svåra de 
lättade på långa håll, efter tre rundor enades vi om att behålla rangeringen från de tre första 
rundorna, sedan var det fågelarbetet vi ville se så att vi kunde få fram en Värdig skogs-sm vinnare.  
Det var inte enkelt för det tog sju rundor för att få fram en vinnare och trötta ben 1,5 mil i myrlandet. 

  
PT J SE UCH VET POINT'S TIA SE23128/2012, äg Lena  Gustafsson, Kiruna , för B-o Johansson Söker i 
utmärkt fart och stil, utmärkt marktäckning(format reviering) i mycket bra kontakt med sin förare, sju 
släpp , i släpp 5, 6 och 7 stånd för fågel men de lättar tyvärr på för långt håll.  0 SKL 85 minuter FS. 

PT SE JCH SE UCH SKEIRUTJ STEIRA SE35522/2010, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur        Söker i 
mycket bra fart och stil, ngt tung i sin aktion, utmärkt marktäckning(format reviering) i mycket bra 
kontakt med sin förare, sju släpp, i släpp 3 ,4, 5, 6 och 7 stånd för fågel (totalt 10 stånd) men de lättar 
tyvärr på för långt håll.  0 SKL 85 minuter FS. 

 

PT J BORGEFLON'S RX BLANKA DU NORD SE21109/2017, äg & för Trond Johannessen , Strömstad                                      
Söker i utmärkt fart och stil, bra marktäckning(format ngt ojämn i sin reviering) i mycket bra kontakt 
med sin förare i första släpp stånd reser men vi ser ingen fågel, sju släpp , i släpp 7 ett flott stånd för 
ripa i ett bäckdrog reser ripan lugn i skott och flog apporterar utlagd fågel utmärkt.                                                                                                                                     
1 SKL Cert Cacit  85 minuter FS. 

IRSH J FLAMEFIELD'S HECTOR SE53268/2011, äg & för Micael Kerttu, Kalix                         Söker i 
mycket bra fart och stil, täcker terrängen mycket bra, stånd för ripa som löper Hecktor försöker sätta 
fast fågel men den lättar och hecktor går efter i skott och flog och utgår.                                                                                                                                                            
0 SKL FS 15 minuter. 

EST J GAUSTATOPPENS GRO SE53544/2013, äg Irene Olsson, Malmberget , för Anders Fors  Söker i 
mycket bra fart och stil, men formatet och kontakten är för dålig i dag så hon utgår. 0 SKL IF 15 
minuter. 

PT J BELLA SE38014/2014, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur                                                   Söker i 
utmärkt fart och stil, utmärkt marktäckning(format reviering) i mycket bra kontakt med sin förare, 
fem släpp , i släpp 3, 4 stånd för fågel men de lättar tyvärr på för långt hålI i släpp 5 stånd för ripa 
reser men ripan är skadad och försöker lyfta tre gånger varav skytten skjuter ripan på backen och 
Bella är för orolig i skottet och utgår. En knepig situation men här skulle föraren sagt apport. En 
mycket trevlig hund.                                                                                                           0 SKL 65 minuter FS. 

Rangering runda 1: Bella, Tia och Steira, Balnka                                                                             Rangering 
runda 2: Bella, Blanka, Tia, Steira                                                                                 Rangering runda 3: 
Bella, Tia, Steira, Blanka 

Blanka vinner Skogs-SM 2019 med 1 SKL Cert och Cacit  

Vi tackar allla deltagare för att vi fick jag med era hundar, det blev en lång dag med mycket fågel i 



marken, de var överlevare. 

Inviken 2019-09-25  och Uppsala 2019-09-25   Thore Sandström och Lars Thulin 

 


