UKL/ÖKL 20190428,
Domare: Anna Edvall
Förhållanden: Vind på morgonen sen i princip vindstilla. Vass snö som ömsom bar och ömsom brast under hundarna.
EST GIDDES O WADA SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå
Wada startar i mycket bra fart och stil, stora fina slag och tydlig reviering. Hon håller mycket bra kontakt och tittar ibland på
föraren för att sedan fortsätta sitt slag. I sitt fjärde släpp tappar hon sitt fina sök och tröttnar. I sitt femte släpp hittar hon fågel
direkt. Tar skarpt stånd, reser villigt ripa och stoppas på ett fint unghundsmässigt sätt. FF 48 min, 1 UKL.
GST GIRIFJÄLLETS GZ LILO SE48496/2017, äg Katarina Fryksten, Ramvik, för Anna-lena Hoyer
I sitt första släpp hamnar Lilo i dåligt före och kommer inte ut i vidd. I sitt andra släpp kan hon visa upp mycket bra till
utmärkt fart och stil. Hon jaktar nu självständigt i mycket bra samarbete som hon håller i resten av dagen trots bitvis tungt
före. I sitt sista släpp tar Lilo ett synstånd på ripa. När vi ska ta oss in på jaktbart avstånd hindras Lilo av föraren som visslar
i pipan, vilket gör Lilo osäker på vad vi vill. När hon väl förstår att hon nu ska resa fågel så sker det med fröjdig avance och
Lilo sätter sig direkt i flog och skott. FF, 45 min, 1 UKL.
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS FLINGA SE20917/2018, äg & för Erik Tullsten, Östersund
Flinga får ett medvindssök där hon söker i mycket bra till bra fart och stil. Kontakten och samarbetet är mycket bra men
större vidd önskas. Vid koppling observerar vi att hon blöder från tassarna och i samförstånd avslutar vi därför Flinga för
dagen. IF, 10 min, 0 UKL.
ESH PAKSUNIEMI B NERO SE33427/2017, äg & för Mikael Björk, Öjebyn
Nero startar i mycket bra fart och stil i stora rejäla slag i medvind. Det bristande underlaget skapar lite problem för Nero som
bitvis har svårt att ta sig fram. I sitt tredje släpp stöter partner fågel och Nero kan då stoppas. I sitt sista släpp har han åter
chans på fågel men då är både Nero och föret helt slut. FS, 62 min, 0 UKL.
ESH TAVVAÄTNOS WILLY CLAY SE32427/2018, äg & för Tony Johansson, Kiruna
I sitt första medvindssläpp startar Willy i mycket bra fart och stil i stora slag. Han håller mycket bra kontakt och har ett litet
bus med partner. I andra släpp jaktar han helt självständigt. I tredje släpp flirtar han in sig direkt med partner som hakar på
genom att söka på samma ställe. Willy ses ta kort stånd med parter, fågel lättar och de tar efter. Detta upprepas tre gånger
och därför avslutas Willy för dagen. FS, 30 min, 0 UKL.
PT JAKTGLÖDENS NIKE SE29164/2018, äg & för Joakim Andersson, Lidköping
Startar i mycket bra till bra fart och stil i detta medvindssök. Kontakten och samarbetet är mycket bra men önskar att hon tar
för sig mer av marken. Vi ser att hon lämnar blodspår i snön och i samförstånd bestämmer vi att hon avslutas för dagen. IF,
10 min, 0 UKL.
PT KARACANIS SPIRIT NO42170/18, äg & för Öystein Nilsen, Bodö
Startar i mycket bra fart och stil i stora vida tydliga slag. Mycket bra reviering och håller kontakt genom att hastigt kasta ett
öga på föraren för att sedan fortsätta sitt slag. Hon är målmedveten och envis och jaktar hela tiden. I sitt sista släpp flirtar
partnern med henne och hon hakar på genom att söka på samma ställe. Det resulterar i stånd, stöt och eftergång av fjällripa.
Då detta upprepas tre gånger avslutas Spirit för dagen. FS, 30 min, 0 UKL.
PT KARACANIS VILJA NO422171/18, äg Terje Lagaard, Bodö, för Öystien Nilsen
I sitt första släpp drar Vilja ut stort och försvinner direkt. Fågel ses i luften och en stund senare ses Vilja vid samma ställe.
Hon söker nu i mycket bra fart och stil, helt självständigt. En stund senare ses återigen fågel i luften där Vilja är. I sitt tredje
släpp börjar orken tryta och i sitt sista släpp tar hon skarpt fint stånd men vägrar resa. Ingen fågel observeras. FS, 53 min, 0
UKL.
ÖKL
IRSH IMINGENS AC SHERPA SE32202/2018, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Startar i mycket bra fart och stil, jaktar villigt och stort och när Sherpa är ute på annat håll ser vi fågel framför oss i luften.
Sherpa jaktar stort och villigt hela dagen, ibland något ensidigt, i samma tempo. I sitt tredje släpp stöter partner fågel som
lättar och sätter sig högt upp, väl synligt, på fjällkanten. Sherpa tar sig dit och när fågel lättar ses han i rörelse förbi fåglarnas
plats och i flogriktning. Avslutas. FS, 36 min, 0 ÖKL.
IRST TÄRNAFJÄLLETS LIXA AV STENBERGET SE19550/2017, äg & för Lena Larsson, Hemavan

Lixa startar i hög frekvens och långsträckt galopp i helt utmärkt fart och stil i detta luriga före. Hon har ett tydligt upplägg i
utmärkt kontakt och samarbete. I sitt tredje släpp har vi sett fågel framför oss som vi vill att hundarna ska hitta. Lixa stoppas
med pipan av sin förare utan att hon har en aning om varför. När hon väl får gå på så stöts fågel som hon respekterar. Hon
har ett flertal chanser på fågel under dagen men är en stark sökare och i sitt sista släpp tar hon stånd för fågel. Lixa reser
villigt och precist, är helt lugn i skott och flog, samt apporterar mycket bra. FS, FF, 50 min, 2 ÖKL.
IRST NORRLANDS GUIDENS PEACEMAKER SE36165/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Peace startar i mycket bra fart och stil för att därefter se något tveksam ut och söket hamnar nu på godtagbart. Hon kopplas
när partner finner fågel och därefter vill föraren avsluta henne för dagen. FS, 10 min, 0 ÖKL.
IRSH HADSELÖYAS BOSS SE21615/2017, äg & för Micael Kerttu, Kalix
Boss startar stort och rejält i mycket bra fart och stil i mycket bra kontakt. Fågel observeras i luften. Boss ses långt ut ta
stånd, innan föraren hinner ge resning så lättar en tjäder (!!) framför Boss som inte kan hålla sig utan tar efter en kort bit
innan han stoppas av föraren. Boss apporterar mycket bra. FS, FF, 10 min, 2 ÖKL.
Ett tack till SNFK för ett välarrangerat prov i fågelrika marker. Tack till partiet som fattar kloka beslut och låter hundarnas
välbefinnande komma i första hand.
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