SNFK 2019-03-08 Arjeplog
Mark: Guijaurestugan
Dagens Förutsättningar: Västlig vind, 6-8 m/s temp, c -10, brukbart före på öppna ytor, lite
tyngre i björkskog, flockade ripor.
Domare: Dick Edin Domarelev: Roger Larsson

Ukl
ESH Högfjällshundens Freke SE20922/2018, äg & för Rasmus Karlsson, Långsele
Freke startar i mkt bra fart och stil med mkt bra reviering söksbredd och samarbete i sid/medvind .I
andra släpp söker Freke i medvind och gör enstaka mkt bra slag. Senare under dagen söker Freke mkt
bra, hittas i stånd, reser villigt men utan resultat, strax efter nytt stånd reser mkt bra och precist ripor,
lugn i flog o skott. FF 5 släpp 60 minuter 1 Ukl
EST Setterwalls Geira SE18770/2018, äg & för Tobias Eriksson, Offerdal
Geira går i alla sina släpp i mkt bra fart och stil med mkt bra till utmärkt reviering, söksbredd och mkt
bra kontakt. Har chanser på fågel under några av sina släpp. FS 5 släpp 60 minuter 0 Ukl
EST Giddes O Vada SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå
Wada söker i första släpp i mkt bra fart och stil med bra bredd ,reviering och samarbete, blir borta en
del , vi önskar se lite mer av henne i detta släpp. I andra släpp söker hon fortsatt i mkt bra fart och stil,
samarbetar nu mkt bra. . I sitt tredje släpp ses hon förfölja ripor och blir borta men återkommer strax
innan inkallning. I fjärde släpp stöter Wada ripor och lugnas på kommando. Söker sedan mkt bra i sitt
femte släpp, stånd går på ripor lättar ripa och stoppas förtjänstfullt på signal. FF 5 släpp 0 Ukl
Ökl
GST J Hagelsprutans Underbara Ulalia SE21942/2014, äg Tina Hedman, för Hans Brännvall, Luleå
Ulalia startar i mkt bra fart och stil med mkt bra bredd, reviering och samarbete, I andra släpp lägger
hon upp ett utmärkt medvindssök, Ulalia försvinner över en kant, förare får direktiv att leta sin hund
domaren finner henne i stånd, avancerar framåt men dessvärre resultatlöst. Fortsätter hela dagen sitt
mkt bra till utmärkta sök och i sista släpp stånd med partner men fågel lättar oprecist utom skotthåll,
senare nytt stånd, ripor lättar precist framför henne lugn i flog och skott, men vid apporten går hon
fram till utlagd fågel, nosar på den och kommer tillbaka, sedan ej intresserad av att apportera Utgår.
FF 50 minuter 0 Ökl
ESH Jaktstormens Bork SE20170118, äg & för Helena Israelsson, Tärnaby
Bork går i sitt första släpp i mkt bra fart och stil och format, samarbete och reviering är mkt bra, har en
markering som han avecklar själv , i senare släpp söker han bra till mkt bra. I sitt sista släpp söker han
som tidigare, ses fatta stånd, vi går fram på ståndet , Bork löser själv situationen, det var ingen fågel
där. EF 5 släpp 60 minuter 0 Ökl

IRS Halvartuns Lykke Se31452/2015 äg&för Mikael Wikström Mangårdsgatan 16 934 32 Kåge
I sitt första släpp söker Lykke med mkt bra fart och stil med mkt bra format och reviering, Har ett
resultatlöst stånd. I sitt andra släpp går Lykke rakt bakåt och förvinner ur anvisad mark, blir borta hela
släpptiden. Avslutas. 2 släpp 25 minuter 0 Ökl

PT Venatios Viola SE19075/2016, äg & för Regina Lindberg , Arnäsvall
Viola går hela dagen i mkt bra fart och utmärkt stil, söker mkt bra i medvind, sidvind och motvind. I
andra släpp går Viola över en kant och återfinns i stånd, avancerar villigt framåt och fast stånd inom
mkt bra skotthåll, reser jaktligt mycket bra, precist på stor ripflock och lugn i flog och skott.
Apporterar utmärkt. Fortsätter sedan i sitt tredje släpp som tidigare, FF 45 minuter 1 Ökl
ESH J Giddes L Pricken SE32930/2015, äg & för Roger Englund , Kiruna
Pricken söker i bra till mkt bra fart och stil i ett bra format under alla sina släpp, i sitt femte släpp
hittas Pricken i stånd tillsammans med partner, ripor lättar oprecist framför han utom skotthåll, Pricken
lugn i flog och skott, drar fram i marken till nytt stånd, ripor lättar återigen oprecist framför han, lugn i
flog och skott. Vi lägger ut apportripa som han apporterar mkt bra. FF 5 släpp 60 minuter. 3 Ökl

