SNFK ARVIDSJAUR
UKL/ÖKL 20190905,
Domare: Torbjörn Eklund
Förutsättningar: regn hela dagen med växlande vind. Marken höll mycket bra med fågel som var ganska
skygga
GST GRILLSBERGETS ZB SVARTA SE23599/2018, äg & för Hans Bergqvist, Skellefteå
Svarta går idag i mycket bra fart och lätt fin stil, avsöker marken på ett mycket bra sett, bra
Kontakt. I fösta släpp så hittas hon i stånd avancera jaktligt med sin förare, vi hör fågel lätta men
Kan inte se den. Senare blir hon borta och vi trampar upp fågel och där hittas hon. I andra släpp
Så stöter hon en ripa och lugnas på signal. Fortsätter visa upp ett mycket fint sök resten av dagen
Utan att lyckas. 4 släpp 100 min FF 0 UKL
PH J BORGEFLON'S RX BERT OVE SE21103/2017, äg Elin Backlund , Piteå, för Johan
Backlund.
Ove går i mycket bra fart och stil. Söker av marken i första släpp mycket bra i medvind. Fågel
Lättar i omgångar i området där ove befinner sig. I andra släpp så fortsätter han söka mycket bra.
Stöter 2 st tjädertuppar och blir för orolig. 2 släpp 30 min FF 0 ÖKL
GST J HAGELSPRUTANS UNDERBARA ULALIA SE21942/2014, äg & för Tina Heman,
Ulalia går i mycket bra fart och stil. Söker av marken på ett bra sett, större bredd önskas tidvis.
I första släpp så tar hon ett något osäkert stånd, avancerar försiktigt utan att presentera någon
fågel, blir lite försiktig efter detta men kommer sen ut och söker då bra. I andra släpp så hittas
hon i stånd, avancerar försiktigt och reser ripkull, lugn i flog och skott. Apporterar godkänt
utlagd fågel. 2 släpp 35 min FF 2 ÖKL
GST J FINNGANGEN'S PD FANTASTISKA FIDELI SE53762/2017, äg & för Tina Hedman ,
Går idag i mycket bra fart och lätt fin stil. Söket är något ostrukturerat och bättre kontinuitet
Önskas. Fåglar lättar hörs lätta i området där hunden befinner sig ett par gånger i första släpp.
I sitt andra släpp så söker hon bra och hittas i stånd, avancerar och reser ripkull, går dock långt
Efter i flog och skott. 2 släpp 30 min FF 0 ÖKL.
GST HAGELSPRUTANS YPPERLIGA YRIS SE36589/2018, äg & för Tina Heman, Luleå
Yris går i bra fart och stil. Avsöker marken bra men större bredd önskas samt bättre kontinuitet.
I första släpp så tar hon ett osäkert stånd, avancerar trögt utan att presentera någon fågel, senare
trampar vi upp fågel i området där hunden befinner sig. I andra släpp så stöter hon orrkull i
omgångar och går efter en bit. Avprovas i 3 släpp 50 min FF 0 UKL

IRST J STRÄVSAMMA JILLA SE46195/2016, äg Stefan Hellgren , , för Magnus Könberg
Jilla går i mycket bra/ utmärkt fart, stil samt format. Avsöker marken utmärkt hela dagen. I sitt
Släpp ses hon dra an och tar ett stramt stånd, avancerar villigt och reser ripkull. Lugn i flog och
Skott. Skytten vingar 2 ripor som springer på backen, vilka hon apporterar förtjänstfullt.
Tar ut henne i ett 3 släpp och hon går fortsatt utmärkt vilket resulterar i ett nytt stånd.
När vi kommer fram så lättar först 2 ripor precist för hunden, lugn i flog och skott då lättar en
Stor kull på sidan av hunden, lugn i flog. En utmärk hund som idag får finaste premien.
3 släpp 50 min FF 1 ÖKL hp VP
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