SNFK Arjeplog
UKL/ÖKL 20190413, Smulle
Domare: Stig Even Edvinsen
Forhold: Hardt føre med noe nysnø, lettsprunget. Oppholdsvær, mildt og
lett bris. Vanskelige rypeflokker som var lette på vingene, noe mere
samarbeidsvillige utover dagen. Noe enkeltfugl.
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS SOL SE31324/2014, äg Bernt Perström,
Östersund, för Bernt Perström
I lett fin stil og aksjon jakter Sol med utmerket intensitet og fart.
Bruker vind og terreng på en fordelaktig måte og samarbeider flott med
sin fører. Sol får med seg enormt med terreng og er meget forutsigbar.
Behersker alle vindretninger i åpent terreng så vell som i tett
terreng. Har 2 tomstander og sjanser på fugl gjennom dagen. Sol drar
ned en li og kaster seg i stand, fører og skytter står på jaktbart
hold, det letter da enkeltrype presist foran Sol som er komplett rolig
i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent. En meget god jeger
som tildeles en velfortjent 2 premie Ökl. EB: FF FS 4 slipp totalt 65
minutter. 2 Ökl
ESH HÖGFJÄLLHUNDENS D-SPOTT SE34623/2017, äg Bernt Perström
, Östersund, för Bernt Perström
I lett fin stil og aksjon jakter Spott med utmerket intensitet og fart.
Bruker vind og terreng på en fordelaktig måte og samarbeider flott med
sin fører. En meget forutsigbar søker som får med seg enormt med
terreng. Behersker alle vindretninger i åpent terreng så vell som i
tett terreng. Sekunderer makkers stand. Har 2 sjanser på fugl i løpet
av dagen. Ses forfølge ryper og avsluttes. EB: FS 4 slipp totalt 53
minutter. 0 Ökl
PT BORGEFLON´S XJ CHAMPAGNE SE34134/2018, äg & för Lisa
Lindberg, Arvidsjaur
Champagne starter noe forsiktig og er noe avhengig av makker. Utover
dagen legger champagne opp til ett unghund søk av meget god klasse.
Legger seg på vinden og revierer annvist terreng på en meget god måte i
lett fin stil og aksjon. I sine 2 siste slipp viser champagne unghunsøk
av beste merke. Bruker da vinden på en utmerket måte i medvind og
motvind, får også med seg masse terreng i god kontakt med fører. Har
sjanse på fugl som makker er i kontakt med. Ett utmerket unghundtalent
som desverre ikke lykkes i fugl. EB: FS 7 slipp totalt 90 minutter. 0
Ukl
GST ZETTERTJÄRNS HAPPYNEZZ SE26832/2018, äg & för Johan
Sandlund, Arjeplog
Happynezz legger opp til ett godt unghundsøk i bra stil og aksjon.
Jakter med bra intensitet og bruker vind og terreng godt, i kontakt med
fører. Er noe opptatt av makker. Søksformatet er noe trangt. Rypeflokk
letter i området Happynezz befinner seg og hun forfølger friskt. En
trivelig unghund som står på dagen ut uten å lykkes i fugl. EB: FS 7
slipp totalt 100 minutter. 0 Ukl
PH VET POINT´S TAGE SE35090/2018, äg & för Johan Backlund,
Piteå
Tage er en noe umoden unghund som i dag henger seg på makker. Prøver
senere, men forblir avhengig av makker og avsluttes. EB: IF 2 slipp
totalt 20 minutter. 0 Ukl
ESH JAKTSTORMENS A ROBIN-TELL SE20762/2016, äg & för LarsGöran Nilsson, Kalix
I lett fin stil og aksjon legger Robin opp til ett søk av beste merke,
i utmerket intensitet og fart. En meget forutsigbar vindbruker som
revierer åpent terreng så vell som tett terreng utmerket, og
samarbeider flott med sin fører. Behersker alle vindretninger og får

med seg enormt med terreng. Har en litt formidlende sjanse på lette
ryper. Robin ses ta stand, på førers ordre går Robin på og slipper seg
erfarent ned i vinden og forsvinner over bakkekant. Finnes så i stram
stilfull stand. Når fører og skytter kommer til letter rypeflokk
presist foran Robin som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder
og apporterer erfarent. En glimrende jeger som tildeles en velfortjent
1 premie Ökl. EB: FF FS 3 slipp totalt 50 minutter. 1 Ökl
PH BORGEFLON´S RX BERT OVE SE21103/2017, äg Elin Backlund,
Piteå, för Johan Backlund
I noe tung aksjon jakter Ove i meget godt intensitet og fart. Revierer
åpent terreng noe tett, og det er ønskelig med ett større format.
Samarbeider bra med sin fører. Har sjanser på fugl som makker benytter
seg av. Står på dagen ut uten å lykkes i fugl. EB: FS 4 slipp totalt 80
minutter. 0 Ökl
PH J GAMEKEEPER'S JÄKEL SE22023/2015, äg & för Magnus
Engdahl, Gammelstad
I lett fin stil og aksjon jakter Jäkel med utmerket intensitet og fart.
Revierer annvist terreng på en utmerket måte. Behersker alle
vindretninger i åpent terreng så vell som i tett terreng. Samarbeider
flott med sin fører. Sekunderer makkers stand. Er noe varm på snuten og
bruker noe tid på markeringer. Har 2 tomstander iløpet av dagen. Jäkel
ses gli inn i en stram stilfull stand. På ordre avanserer Jäkel
effektivt frem til ny stand, reiser så villig og presist rypeflokk,
akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. En
meget godt jeger som tildeles en velfortjent 2 premie Ökl EB: FF 4
slipp totalt 55 minutter. 2 Ökl
EST HEGGSKOGENS FRÖKEN NO3781/14, äg & för Öystein
Gregussen, Tverlandet
I lett fin stil og aksjon legger Frøken opp til ett søk av beste merke,
i utmerket intensitet og fart. En meget forutsigbar vindbruker som
revierer åpent terreng så vell som tett terreng utmerket, og
samarbeider flott med sin fører. Behersker alle vindretninger og får
med seg enormt med terreng. Ses i en stram stilfull stand fremme i
terrenget, når fører og skytter kommer til ses rype løpende fremfor
Frøken. Frøken slår seg litt ned i vinden og tar ny stand lengre
fremme. På førers ordre reiser Frøken villig og presist enkeltrype og
er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent.
En glimrende søker og fuglebehandler som tildeles en velfortjent 1
premie Ökl. EB: FF 3 slipp totalt 62 minutter. 1 Ökl

