
SKL 20200823, Arvidsjaurskogarna  
Domare: Rolf Sandström 
Förutsättningar: Växlande vindar, uppehåll och lite fågel. 
 
 
IRST J STRÄVSAMMA JIPPII SE46197/2016, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur,  
IRST J STRÄVSAMMA JILLA SE46195/2016, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur,   
PT J VET POINT'S TASSA SE36289/2014, äg & för B-O Johansson, Kiruna 
ESH J HERRSKAPETS OUR BANDIT SE34206/2016, äg & för Marika Bladin, Falun 
PH J CARNBRINGS TOM COLLINS SE14183/2016, äg & för Martin Hallberg, Varnhem 
PT J BORGEFLON'S PS YXA SE17486/2015, äg & för Ronny Andersson, Lakafors 
PH J SOLLIDALENS C MAXIMUS SE38203/2015, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
IRST J GIDDESDOTTERS TAIGA SE46085/2016, äg & för Sofie Gidlund  
 
 
1:a rundan 
 
Jippi startar i utmärkt fart och stil. Tar marken väl med sig. Vi trampar upp ripor. Jippi blir 
borta och jag hör fågel lätta. Stånd, avancerar rask och orre lättar utom håll. EB FF. 15 min. 
 
Taiga går i utmärkt fart och stil. Önskar bättre kontakt i tät terräng. Hör fågel flyga förbi från 
område där Taiga befinner sig. EB FIS. 15 min. 
 
Bandit söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken bra. Blir borta i slutet av släppet, orre 
kommer flygande och Bandit stoppas bra. EB FIS. 15 min 
 
Tassa börjar i mycket bra fart och stil. Försvinner i granområde. Vi går in och trampar upp 
orre i fyra omgångar. Tassa förblir borta och återkommer just innan tiden går ut. EB FIS. 15 
min. Utgår. 
 
Maximus går i mycket bra fart och stil. Revierar utmärkt och tar marken väl med sig. EB IF. 
15 min. 
 
Tom Collins går i utmärk fart och stil. Revierar bra, men bättre kontakt vore önskvärt. Blir 
borta ett tag mot slutet, men åter i tid. EB IF. 15 min. 
 
Jilla söker i utmärkt fart, stil och format. Tar marken med sig mycket bra. EB IF. 15 min. 
 
Yxa söker i mycket bra fart och stil. Lite bättre kontakt vore önskvärt. EB IF. 15 min. 
 
Rangering efter runda 1: 
 
Jilla, Yxa, Tom Collins, Maximus, Taiga, Jippi och Bandit 
 
2:a rundan 
 
Jippi söker fortsatt utmärkt. Hittas i stånd, riptupp lättar oprecist framför Jippi som är helt 
lugn. Apporterar utmärkt. EB FF. 15 min. 
 



Taiga söker i mycket bra fart och stil. Blir borta första halvan av släppet och återkommer. Går 
därefter stort. EB IF. 15 min. Utgår. 
 
Bandit startar över en myr och tar stånd. Vägrar dessvärre att resa. EB FF. 3 min. Utgår. 
 
Maximus fortsätter sitt fina sök från första släpp. Kastar sig i liggande stånd, avancerar men 
får inte upp någon fågel. Tar en kort sväng och nytt stånd på samma plats. Avancerar framåt i 
samma spår och in under riset som han nyss hoppade över. Där trycker han fram en 
orrkyckling som är lite dålig på att flyga. Helt lugn. Apporterar utlagd ripa utmärkt. EB FF. 
15 min. 
 
Tom Collins söker lika som i första släpp. Fågel hörs lätta ur träd. EB FIS. 15 min. 
 
Jilla söker i mycket bra fart och stil i detta släpp. Föraren anmäler stånd, jag ser inte hunden, 
orre lättar framför oss. Jilla ses bakom tall precis där orren flög och respekterar. EB FF. 15 
min. 
 
Yxa söker i mycket bra fart och stil. Bättre kontakt i detta släpp. EB IF. 15 min. 
 
Rangering efter runda 2: 
 
Maximus 1 kompl, Jippi 1 utan res, Jilla, Yxa, Collins 
 
3:e rundan 
 
Jippi visar upp sitt utmärkta sök. EB IF. 10 min. 
 
Maximus går lika bra som tidigare. EB IF. 10 min. 
 
Tom Collins söker som tidigare. Riptupp lättar då vi söker Collins och Collins går efter. EB 
FF. 5 min. Utgår. 
 
Jilla går som i andra släpp. Trampar upp en ripa. EB FIS. 10 min. 
 
Yxa fortsätter sitt sök frånförra rundan. Har två resultatlösa stånd. EB IF. 10 min. 
 
Prislista: 
  
1 Skl Cert SOLLIDALENS C MAXIMUS Äg. Mikael Kangosjärvi 
 
2 Skl STRÄVSAMMA JIPPII Äg Magnus Könberg 
 
 
Tack deltagare för en trevlig dag i skogen. 
 
Arvidsjaur 2020-09-10 
 
Rolf Sandström 
 
 


