
SNFK Arjeplog 
SKL 20190413 
Domare: Stellan Johansson , Elev Roger Larsson 
Mark: Gränsen Syd 
Förhållanden: Mulet, någon plusgrad och västlig vind och vinterlika förhållanden, dåligt med 
ripa.  
IRST  HEGGELIFJELLETS MISS DAISY NO37491/11, äg & för Per Martin Olsen 
PT  BORGEFLON'S PS YXA SE17486/2015, äg & för Ronny Andersson 
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS AXCEL G S41980/2009, äg & för Olov Westerlund 
PH  AERIS TP SKOTT SE13432/2016, äg & för Robert Åkerlind 
PT  POINTNIC'S F DALIA SE55739/2013, äg & för Jörgen Forsberg 
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS EDWARD AV ALTA SE40809/2014, äg & för Olov Westerlund 
PH J HÖYTJÖNNA´S FRANK S SE47434/2017, äg & för Erik Hården 
IRST J NORRLANDS GUIDENS PEAK A DOLL SE40973/2012, äg & för Monica Daniels 
IRST J HADSELÖYA'S IZABELLA SE21037/2013, äg & för Magnus Dahlgren 
PH  ÖRNTUAS I PRIMUS NO43625/12, äg & för Frode Aunan 
IRST  GRADDISBACKKENS AHKKA NO38355/16, äg & för Per Martin Olsen 
PT J VENATIO'S VIOLA SE19075/2016, äg & för Regina Lindberg 
ESH J MD'S S R MICK DOOHAN SE54962/2014, äg & för Magnus Dahlgren  
 
 
1:a Rundan 15 minuter 
Daisy-Yxa 
Daisy söker med bra fart och stil, söket har ett godtagbart upplägg, upprepade stopp och 
rotanden stör helhetsintrycket. Yxa i utmärkt fart och mycket bra stil, format mycket bra och 
reviering mkt bra, något ensidig i sidvind. 
Yxa över Daisy som inte håller nivån för klassen och  utgår 
 
Axcel-Skott 
Axcel uppvisar bra till mkt bra fart o stil, gör enstaka mkt bra slag, har en del stopp som stör 
upplägget. Skott söker i mkt bra fart o stil, söker av terrängen mkt bra, något ensidig i sidvind. 
Skott över Axcel 
Rangering: Yxa , Skott, Axcel 
 
Dahlia- Edward 
Dahlia i mycket bra fart o stil, söksformat mkt bra, söker djupt i medvind önskar lite mer 
bredd, Dahlia blir borta men återkommer vid släppet slut. Edward i mkt bra fart o stil, visar 
upp ett mkt bra medvindssök i bredd och djup. 
Edvard över Dahlia 
Rangering: Yxa, Edward, Skott, Dahlia, Axcel 
 
Frank- Peak a Doll 
Frank söker i mkt bra fart och stil, söker av sluttning i medvind mkt bra. P.D går i mkt bra fart 
o stil, söker av sluttning i medvind med mkt bra djup och bredd. P.D över Frank 
Rangering: Yxa, Edward, Skott, Peak a Doll, Frank, Dahlia, Axcel 
 
 
Isabell- Primus 
Isabell i mkt bra fart o stil, söker mkt bra i enstaka slag i medvind, formatet mkt bra. 
Primus visar upp mkt bra fart o stil, söksformatet är stort med öppen reviering. 



Isabell över Primus 
Rangering: Yxa, Edward, Skott, Peak a Doll, Frank, Dahlia, Isabell, Primus, Axcel 
 
Ahkka- Viola 
Ahkka i mkt bra fart o stil, söker av skogklädd ås mkt bra. Ahkka söker senare i medvind i 
öppen terräng med ett mycket bra medvindssök både i bredd o djup. Viola i mkt bra fart o stil, 
söker av kuperad terräng med mkt bra kontakt , reviering mkt bra. Senare i släppet visar Viola 
upp ett mkt bra format , bredd och reviering i öppnare terräng. 
Viola över Ahkka 
Rangering: Viola, Ahkka, Yxa, Edward, Skott, Peak a Doll , Frank, Dahlia, Isabell , Primus , 
Axcel. 
 
Mick Dohan- Yxa ( Yxas 2:a runda) 
Mick D i mkt bra fart o stil, söker i mycket bra format .Söker i medvind av marken med 
mycket bra bredd, djup o reviering. Yxa i sitt andra släpp fortsätter mycket bra till utmärkt 
fart o stil, söker av bergsluttning i medvind mkt bra men något öppet. 
Rangering: Viola, Ahkka, Mick Dohan. Yxa, Edward, Skott, Peak a Doll , Frank, Dahlia, 
Isabell , Primus , Axcel 
 
Vidare till andra rundan blir Viola, Ahkka, Mick Dohan. Yxa, Edward, Skott, Peak a Doll , 
Frank, Dahlia, Isabell , Primus.   Axcel utgår. 
 
Startordning runda nr 2 
Primus- Dahlia 
Isabell- Frank 
Peak a Doll-Skott 
Edward- Ahkka 
Viola- Mick Dohan 
 
 
2: Rundan 15 minuter 
Dahlia-Primus 
Dahlia fortsätter söka stort i medvind med mkt bra bredd o djup. Primus söker nu med bättre 
kontinuitet i både bredd o djup. 
Dahlia över Primus 
Rangering: Yxa, Dahlia, Primus 
 
Isabell- Frank 
Isabell går nu upp sig i format och söksupplägg, fattar ett liggande stånd, avancerar villigt på 
order men ingen fågel observeras. Frank söker som tidigare, stoppas på signal vid partners 
liggande stånd men stannar ej kvar utan går framåt i situationen innan han åter stoppas. Isabell 
över Frank som utgår. 
Rangering: Yxa, Dahlia, Isabell,  Primus, 
 
Skott- Peak a Doll 
Skott startar med att visa intresse för P.A.D, kommer sedan ut i ett bra sök. P.A.D söker nu 
med bättre bredd o djup.  
Rangering: Yxa, Dahlia, Peak a Doll, Isabelle,  Primus, Skott 
 
 



Edward- Ahkka 8 min. 
Edward kommer sig inte ut i sök och avslutas. Ahkka söker nu mkt bra till utmärkt i motvind. 
Ahkka 7 minuter tillgodo. 
 
Viola- Mick D. 
Viola söker fortsatt mkt bra till utmärkt i fart, stil och format i utmärkt bredd och sökmönster. 
M-D söker fortsatt mycket bra format, väl anlagt på bredden i motvind.  
Rangering: Viola, Ahkka, Mick Dohan, Yxa, Dahlia, Peak. A Doll, Isabelle, Primus, Skott  
 
Ahkka – Yxa 8 minuter  
Ahkka fortsätter sitt mkt bra till utmärkta sök. Yxa (Tredje rundan)  söker som tidigare med 
mkt bra format och reviering. 
Rangering: Viola, Ahkka, Mick Dohan, Yxa, Dahlia, Peak. A Doll, Isabelle, Primus, Skott 
Vi väljer att inför tredje rundan avsluta Dahlia, Peak A Doll, Isabelle, Primus, Skott 
 

3: rundan 10 minuter. 

Viola-Ahkka 

Bägge söker som tidigare, i släppets sista minut ser vi bägge hundarna i stånd, bägge 
hundarna löser upp situationen och går åter ut i sök. 

Rangering: Viola, Ahkka, Yxa 

Mick D-Yxa 5 minuter 

Mick D hittas ganska omgående i stånd, partner provocerar Mick D kraftigt, Mick D 
avancerar framåt och reser ripa med utmärkt precision både i längd och riktning, lugn i flog 
och skott trots partners inblandning. Apporterar utmärkt. Yxa respekterar ej stående partner 
och hamnar mitt i situationen.  Mick Dohan över Yxa som utgår 

Viola- Ahkka 5 minuter 

Bägge hundarna går som tidigare, med mkt. bra till utmärkt fart, stil och format. 

Nu väljer vi att avsluta provet då vi har en vinnare. 

Vinnare med 1 skl + Cert  Esh MDs Mick Dohan äg &för Magnus Dahlgren 

 

Domarna för dagen , Stellan Johansson med eleven Roger Larsson. 

 

 

 


