SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN
UKL/ÖKL 20190428
Domare: Mikael Kangosjärvi
Mark: Plogstationen
Förhållanden: På morgonen mulet svaga vindar fint före med skare och en mjuk yta på snön.
På em tittade solen fram brukbart med ripor nästan alla hundar hittade fågel.
Ökl
PH J VET POINT'S BOSS SE36296/2014, äg & för Sanne Johansson, Kiruna
Boss startar i bra fart och fin stil. Han börjar lite försiktigt men går upp sig på slutet av släppet
och får mkt mark med sig. Stånd på väg fram så lättar riporna utom håll han springer fram till
sätet och blir kvar där.2:dra släpp är mkt bättre fart och han får mer mark med sig. Det lättar
ripor i ett av släppen under dagen men trots alla släpp så fick han inte till det idag, EB: FF, Sju
släpp, totalt 75 minuter 0 Ökl
GST SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg Susann Hortell, Hörnefors, för Lars-erik
Fällman
Hon startar i bra fart och fin stil. Hon söker lite för smått saknar format på söket. Under dagen
så gör hon enstaka fina slag. Vissa släpp så ser söket bra ut men trots alla släpp så lyckade
hon ej idag. EB: IF, Sju släpp, totalt 75 minuter 0 Ökl
EST DANGUS LEIA ORGANA SE16131/2017, äg Mattias Westerlund, Arjeplog, för Anna
Kaltenegger.
Organa startar i bra fart och stil. Hon reviera mkt tät och saknar lite bredd på söket. Under
dagen så gör hon enstaka bra slag men saknar lite format. Hon kommer ej för fågel.
EB: IF, Sju släpp, totalt 75 minuter 0 Ökl
IRST HADELSÖYAS CHILLI SE47953/2017, äg Robert Eskilsson, Umeå för Royer Andre
Chilli startar i mkt bra fart och stil. Första släpp i medvinden revierar hon stort och brett
framför oss men i kontakt med föraren. 2:dra släpp sittande stånd direkt efter vi släppte
hundarna. På order reser hon villigt och precis två fjäll ripor helt lugn i flog och skott
apporterar utm.3:dje släpp fortsatt mkt bra sök hon får mkt mark med sig lite öppet ibland.
Efter koppling går hon i stånd kopplas av föraren. EB: FF, Tre släpp, totalt 47 minuter 1 Ökl
IRST CHAPPANIEIDA SE47041/2016, äg Christina Linder, Storuman, för Peter Fellbrink
Hon startar i mkt bra fart och stil. Hon söker stort och lite öppet framför oss i medvinden. Hon
blir borta för oss vi letar henne dom hittar henne långt till höger. Men när jag ser henne så
springer hon efter ripor och får utgå. EB: FF, Ett släpp, totalt 10 minuter 0 Ökl
PH AERIS BR VILLE SE49827/2016, äg Ann Enman, Gammelstad, för Peter Henriksson
Han startar i mkt bra fart och stil. I början av släppet blir det lite maktkamp mellan hanarna
men det släpper efter en stund. Efter det så släpper han ut och söker mkt bra och får mkt mark
med sig. Senare under dagen i motvinden så söker han brett med mkt bra reviering framför
oss. Stånd på väg fram ser vi ripan på en sten, på order reser han villigt precis ripor helt lugn i
flog och skott apporterar mkt bra. EB: FF, Tre släpp, totalt 45 minuter 1 Ökl
Mikael kangosjärvi
Hortlax 20190430

