
FA, kvalificering till Skogs SM 2020-08-20 

Marker: Arvidsjaurskogarna 
Förutsättningar: Mycket varmt och svag växlande vind, fin skogsfågelbiotop. Knappt men 
tillräckligt med fågel som var svår att hantera i det varma vädret och den svaga vinden. 
Domare: Peter Hoyer 
 
PT J BELLA SE38014/2014, äg och för Olov Åhman, Arvidsjaur 
PT J SE UCH VESTFJORDDALENS NIKITA SE27599/2015, äg och för Anna Edvall, 
Storuman 
ESH J MYRHEDENS P-FILLE SE43395/2014, äg och för Lars Tano, Gällivare  
PT J AV RABBELUGN UNNI SE12398/2014, äg och för Fredrik Nyström, Kusmark 
ESH J HERRSKAPETS OUR BANDIT SE34206/2016, äg och för Marika Bladin, Falun 
EST J MAHJORTS B MISSY SE30989/2016, äg och för Mikael Hjort, Abisko 
 
Runda 1. 15 min. 
Unni 
Startar något försiktigt i bra fart och stil. Ökar utefter släppet format och fart till mycket bra. 
 
Missy 
Startar i mycket bra fart och stil i ett något ostrukturerat sök där bredden i öppen terräng 
kunde vara större. Stöter ripa i god vind och går för långt efter för denna klass. Utgår 
 
Nikita 
Startar i mycket bra fart och stil ett sök med hög intensitet och kontinuitet. Tar för sig på 
öppna ytor i en mycket bra revidering. 
 
Rangering: Nikita, Unni 
 
Bandit 
Startar i mycket bra fart och stil ett sök med hög intensitet och kontinuitet. Tar för sig på 
öppna ytor i en mycket bra revidering. Avslutar med att vara borta för oss men kan kallas in 
när släppet avslutas 

Rangering: Nikita, Bandit, Unni 
 
Fille 
Startar i mycket bra fart och stil i ett stort och något ostrukturerat sök. Blir allt öppnare i sitt 
sök och försvinner i slutet av släppet men hittas i stånd. Reser villigt och långt i flera etapper 
på förmodad löpa utan resultat. 

Rangering: Nikita, Bandit, Unni, Fille 
 
Bella 
Bella försvinner ganska omedelbart in grantätning och hittas i stånd. Reser villigt utan resultat 
och blir sedan kvar onödigt länge i området. Fortsätter framåt och tar snart stånd igen, reser 
villigt utan resultat på den fågel som bevisligen fanns där och som senare stöts av föraren. Tar 
nytt stånd i gräsmyr och reser friskt rakt över orrkycklingar. Lugn i flog och skott och 
apporterar bra med lite förmaningar. 



Rangering: Bella FF, Nikita, Bandit, Unni, Fille 
 
Runda 2. 10 min. fortsatt svaga växlande vindar. Solen har kommit fram ordentligt och det är 
rejält varmt. 
Unni 
Inleder som förut och får inte med sig marken i bredden på det sätt man önskar i denna klass. 
Utgår 
 
Nikita 
Fortsätter mycket bra med hög intensitet och kontinuitet. Ripor hörs kackla i området och 
senare hörs flera flog och ripa kommer flygande i området där Nikita är. Hon blåses ner utom 
synhåll och hittas i ro i området. 

Rangering: Nikita FS. 
 
Bandit 
Går mycket bra och strukturerat i intressant område. Tar stånd och avancerar i etapper till nytt 
fast stånd. Reser friskt och villigt utan resultat. 
 
Rangering: Bandit, Nikita FS 
 
Fille 
Fortsätter stort och öppet och blir borta långa stunder, syns 2 gånger under släppet och det är 
för dålig kontakt i de här sammanhangen. Utgår 
 
Rangering: Bandit, Nikita FS 
 
Bella 
Går i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Väl anpassat format till 
terrängen. 
 
Rangering: Bella FF, Nikita FS, Bandit, 
 
3 rundan 10 min. Fortsatt mycket varmt 
 
Nikita 
Går fortsatt mycket bra med format väl anpassat till terrängen. Ripa lättar i området där 
Nikita  har varit och senare stöter domaren ripa i samma område. 

Rangering: Nikita 2 x FS. 
 
Bandit ( 4 min) 
Fortsätter mycket bra, tar fast stånd en bit ut på gräsmyr mot skogskanten (i medvind). 
Låser sig helt och kan inte förmås resa eller lämna ståndet. Kopplas och utgår 

Rangering: Nikita 2 x FS. 
 
Bella 



Fortsätter som förut, markerar och jobbar intensivt i kanten på myr men löser ut självständigt. 
 
Rangering: Bella FF, Nikita 2 x FS 
 
Här avslutas denna kvalificering till Skogs SM med en hund på listan. 
 
1 skl,  PT Bella, Olov Åhman, bristande effektivitet i första släpp och lite minus på apporten 
gör att det blir utan tilläggspris. 
 
Till finalen följer PT Vestfjorddalens Nikita. 

Tack för en trevlig dag i skogen i mycket fina marker. Mer vind och mindre värme hade 
säkert gjort listan längre. Tack till provledning för ett väl arrangerat prov 

 

Lunde i slutet på augusti 

Peter Hoyer 


