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Tony Johansson
Förutsättningar: Stekande sol, pansarföre på förmiddagen. Kunde varit mer fågel.
ESH OHLSMYREN´S BARRY WHITE SE22063/2018, äg & för Henrik Kämpe, Umeå,
Barry White är en frisk ung hanhund. Han går hela dagen i mycket bra fart, stil och format i god kontakt med sin förare.
Hamnar i första släpp direkt på morgonen bland nervösa ripor på pansarföre. De är svåra att tas med och han stöter ett par
gånger och tar sig en tur efter. Fortsätter hela dagen sitt fina sök utan att komma för fågel. En lovande urstark hanhund.
5 släpp, 55 min, FS, 0 UKL
GST FINNGANGEN´S FANTASTISKA FIDELL SE53762/2017, äg & för Tina Hedman, Luleå
Fideli är en trevlig hund som jagar väl tillsammans med sin förare. Går i mycket bra fart, stil och format i en mycket bra
reviering hela dagen. Har i sitt första släpp ett par stötar tillsammans med partner på mycket nervösa fåglar som hon går en
bit efter. Får gå totalt 5 släpp idag utan att komma mer för fågel.
5 släpp, 55 min, FS, 0 UKL
EST RIPVITTRAN´S NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan Antman, Svensbyn
Startar mycket bra men störs tyvärr utav partner lite i sitt första släpp. Visar i övriga släpp sedan mycket bra fart, stil och
format samt reviering. Behärskar vin från alla håll och kanter. En välförd hund som inte lyckas idag.
5 släpp, 60 min, IF, 0 UKL
PT VIIJÄGARENS ALAYA SE25089/2018, äg & för Leif Lång, Luleå
Alaya är kanske inte helt mogen än. Går i enstaka fina slag i mycket bra fart, stil i ett bra format men ägnar en del av första
släpp till partnerintresse. I nästa släpp jagar Alaya helt självständigt mycket bra men format och djup önskas något större då
terrängen inbjuder till det. I sitt tredje släpp visar Alaya åter partnerintresse och avslutas. En trevlig hund som inte riktigt
vaknat. Återkommer säkert!
3 släpp, 26 min, IF, 0 UKL
IRSH HÅFJELLET´S L-W LAURITZ NO56262/17, äg & för Karl Ole Jörgensen, Narvik
Lauritz går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Han startar dagen något öppet men bättrar sedan på det så
revieringen blir mycket bra. I tät terräng blir han borta en del men är hela tiden i terrängen framför oss. I sitt 3e släpp har han
ett par chanser på fjällripor som springer på backen utan att lyckas låsa fast dem. Stöter och springer efter en bit. Lyckas inte
idag för denne starka hund.
5 släpp, 60 min, FS, 0 UKL
GST ZETTERTJÄRNS HAPPYNEZZ SE26832/2018, äg & för Johan Sandlund, Arjeplog
Happynezz går hela dagen i mycket bra fart, stil och ett något ojämnt format där jag önskar bättre kontinuitet. Nyttjar vinden
väl i god kontakt med sin förare men saknar lite i formatet. Har en stöt på fågel i senare släpp men lyckas tyvärr inte idag
skapa en jaktbar situation. Trevlig hund!
5 släpp, 60 min, FS, 0 UKL
EST RIPVITTRANS NS VITTRA SE47793/2017, äg & för Dick Andersson, Öjebyn
Vittra startar ungdomligt i mycket bra fart, stil och format i kuperad oöverskådlig terräng. Nyttjat vinden mycket bra och
arbetar sig målmedvetet framåt. Blir borta en stund när partiet ser henne stå en bit fram i terrängen. När förare kommer fram
reser hon villigt singelripa och tar en lång sväng efter i flog och skott trots förarens protester. Men situationen blir ändå
godkänd för denna unghund. I andra släpp går Vittra ner sig och jag avslutar henne med en välförtjänt 3 UKL.
2 släpp, 25 min, FF, 3 UKL
PT JAKTGLÖDENS NIKE SE29164/2018, äg & för Joakim Andersson, Lidköping
Nike går i mycket bra fart och stil i ett bra format som kunde varit större då terrängen bjuder in till det. Revieringen är mkt
bra men jag saknar lite mer djup. Mycket lydig och välförd hund. I sitt första släpp går Nike genom isen men lyckas ta sig
upp själv efter en stund. Precis samtidigt har partner fågelarbete men hela partiet kom till undsättning så det var aldrig någon
fara. (ägaren är dessutom dykare..) Har senare fågel i släppet som stöts av partner. Tröttnar i fjärde släpp och utgår.
4 släpp, 45 min, FS, 0 UKL
EST HÖGFJÄLLHUNDENS DIXIE SE34627/2017, äg Patrik Öhman , Luleå, för Susanne Öhman
Dixie går från första sekund i utmärkt fart, stil och format. En utmärkt reviering tillsammans med sin nervösa förare. Föraren
har dock inget att vara nervös för med en sådan hund! Dixie behärskar vinden från alla håll och håller trycket fantastiskt bra. I
sitt fjärde släpp tar Dixie ett stånd, 3 sekunder efter lättar ripa på jaktbart håll och Dixie går långt efter i flog och skott. Jag
avslutar Dixie med en 3 UKL efter en fin jaktbar situation.
4 släpp, 45 min, FF, 3 UKL
EST JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå
Col går i mycket bra fart, stil och format samt reviering. Trots ett ibland stort sök är Col enkel att hålla reda på då söket är
förutsägbart. En välförd hund som styrs med små medel. Hon har någon markering som löses själv erfarent.I sitt fjärde släpp
går Col på en stöt tillsammans med partner och tar en sväng efter. När inkallning ges så drar Col an och fattar stånd mot en

barfläck. Avancerar tillsammans varpå ripa går och Col är helt lugn i flog och skott. Hade föraren vågat släppa på Col
ordentligt i fågelarbetet hade jag inte tvekat att dela ut HP men idag får Col ett välförtjänt 1 UKL.
4 släpp, 35 min, FF, 1 UKL
PT KOKANEE´S BIMBO NO45967/2018, äg Sara Lewerentz, Tvärålund, för Robert Åkerlind
Bimbo startar med att vara väldigt ensidig på höger sida i sitt första släpp så det är lite svårt att bedöma. I resterande släpp går
Bimbo dock i mycket bra fart, stil och format. Dock fortfarande något ensidig på höger sida men det är ett förarfel som
säkerligen ordnar upp sig. Revierar erfarent mot vinden och är en trevlig bekantskap. Lyckas ej idag.
5 släpp, 55 min, IF, 0 UKL
Jag vill tacka för förtroendet att komma och döma på SNFKs fina sena vårprov och kommer gärna igen. Stort tack till ett
mycket trevligt parti och mycket duktig provledning.
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