
Snfk Arvidsjaur Skogspokal Final 2019-09-07 

Domare: Henrik Nilsson och Stellan Johansson  
Markledare: Olov Åhman 
Klass: Ukl, konkurrens 
Förutsättningar: ca +10 molningt stadig vind, bra med fågel där samtliga hundar hade möjligheten att 
lyckas. 
 
Pt Jofjällets Rippoint T'Ärtan SE23900/2018, äg Göran Hellström, för Anna Edvall Storuman 
 
Ph Jofjällets Rippoints Tissot SE23903/2018, äg & för Christoffer Holmqvist, Skellefteå 

Irst Den Röde Jägaren Chealsea SE40874/2018, äg & för Samuel Fjällborg, Boden  

Ph Vet Point’s Lille Ulven SE35091/2018, äg & för B-o Johansson, Kiruna  

Est Giddes O Wada SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå 

Irst Den Röde Jägaren Quicksilver SE40871/2018, äg & för Mikkola Markku, Hemavan 

Irst Den Röde Jägaren Petronella FI44706/18, äg & för Jari Ruokojärvi, Haukipudas  

Pt  Borgeflon’s Xj Champagne SE34134/2018, äg & för Lisa Lindberg, Arvidsjaur 

 

1a Rundan 15 min 
Pt Ärtan startar i mycket bra fart och stil, i medvind önskas bättre djup och bredd, allteftersom 
förbättras format och reviering till mycket bra. IF 
 
Ph Tissot söker i mycket bra/utmärkt fart och stil i utmärkt format och reviering, hittas i stånd 
preciserar ripor mycket bra, ripor lättar vid ankomst till hund som är komplett lugn i flog å 
skott. FF 
 
Irst Chealsea i mycket bra fart och stil i ett mycket bra format och reviering där han har lite 
markeringar. IF 
 
Ph Lille Ulven i bra fart och stil, saknar kontinuitet när han har en del stopp som varvas 
stundtals med mycket bra slag, hittas i stånd som är oprecist när ripa lättar en bit bakom 
ryggen ej jaktbart, senare i samma område stöter Ulven ripor och förföljer. FS 
 
Est Wada Startar i mycket bra fart och stil när hon fastnar i markvittring och har ett 
resultatlöst stånd, ny mark söker Wada utmärkt, blir borta återkommer innan slutet. FS 
 
Irst Quicksilver startar i bra fart och stil där hon fastnar i markvittring stundtals och tappar 
kontuniteten, mot slutet förbättras format och reviering till en bra nivå. IF 
 
Irst Petronella i mycket bra/utmärkt fart, stil, format och reviering, jagar av anvisad mark i 
mycket bra kontakt med sin förare som för hund med små medel. IF 
 
Pt Champagne i mycket bra/utmärkt fart och stil i ett utmärkt format och reviering där 
Champagne jagar av marken på bästa sätt. IF 
 
Rangering 1a rundan  



1 Tissot med fågel, 2 Champagne, 3 Petronella, 4 Chealsea, 5 Ärtan, 6 Wada, 7 Quicksilver, 8 
Lille Ulven. 
Inför 2a rundan avslutas Quicksilver och Lille Ulven. 
 
2a rundan 10 min 
 
Pt Ärtan söker i mycket bra fart och stil i ett mycket bra/utmärkt format och reviering där hon 
anpassar söket efter terrängen i mycket bra kontakt med sin förare, markerar i område där hon 
stöter ripor i omgångar och förföljer, utgår därmed. 0 Ukl, 25 min, 2 släpp, FS. 
 
Ph Tissot söker mycket bra/utmärkt med hög intensitet, format och reviering är balanserat i tät 
terräng, ripa lättar från område där Tissot befinner sig. FS. 
 
Irst Chealsea söker mycket bra/utmärkt med mycket bra samarbete. IF. 
 
Est Wada söker mycket bra/utmärkt, ripa skrattar på håll och flyger mot provgrupp med Wada 
förföljandes, senare stöter ripa lugn i flog, avslutar släppet med två resultatlösa stånd avslutas 
därmed. 0 Ukl, 2släpp, 25 min, FS. 
 
Irst Petronella söker mycket bra, kovänder på v-sida och blir lite ineffektiv, stöter ripa och 
förföljer ett kort stycke. FS. 
 
Pt Champagne söker mycket bra/utmärkt i tätare terräng, ripor lättar i omgångar framför 
provgrupp i område där Champagne befinner sig, avslutas när hon ej nyttjar chanserna. 0 Ukl, 
25 min, 2 släpp, FS. 
 
Rangering 2a rundan 
1 Tissot, 2 Chealsea, 3 Petronella 
 
3e rundan 5 min  
Irst Petronella söker mycket bra/utmärkt, stöter ripor i omgångar och förföljer allt för långt 
och avslutas. 0 Ukl, 30 min, 3 släpp, FS. 
 
Irst Chealsea söker mycket bra/utmärkt, fäster stånd avancerar till en början ngt försiktigt mot 
domare som tar två steg bakåt då släpper Chealsea bromsen å avancerar villigt med mycket 
bra precisering upp ripa, komplett lugn i flog å skott. 1 Ukl Hp, 30 min, 3 släpp. FF. 
 
Ph Tissot söker mycket bra/utmärkt, blir borta till vänster när vi letar stöter provgrupp väl 
samlad ripkull och Tissot dyker upp några sekunder senare snett bakifrån som han hade en 
möjlighet att finna. 1 Ukl Hp, 30 min, 3 släpp, FS. 
 
Därmed har det utkristalliserats en värdig vinnare som tog vara på chansen som uppstod utan 
några belastningar nämligen. 
 
1a skogspokalen 2019 med 1 hp Irst Den Röda Jägaren Chealsea äg/för Samuel Fjällborg, 
Boden. 
 
2a skogspokalen 2019 med 1 hp Ph Jofjällets Tissot, äg/för Christoffer Holmqvist, Skellefteå. 
 
 



Domarna vill tacka provgruppen för god stämning under dagen med mycket goda sökare, 
provledningen för bra arrangemang speciellt markledaren Olov Åhman som lotsade oss 
genom terrängen till fåglarna på bästa sätt, då är det en fröjd att döma. 
 
Koskullskulle den 12 september 2019 
Henrik Nilsson 
 
Malå den 12 september 2019 
Stellan Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


