
FA Skogs SM 2020-08-21 
 
Marker: Arvidsjaurskogarna vid Hungersträsk. 
Förutsättningar: Växlande vindar runt 5 m/s, solsken och varmt, utöver dagen över 20 
grader. Fin skogsfågelbiotop men knappt med fågel som inte var lätta att hantera. 
Domare: Peter Hoyer och Ronny Andersson. 
 
PT J SE UCH VESTFJORDDALENS NIKITA SE27599/2015, äg & för Anna Edvall, 
Storuman 
IRST J STRÄVSAMMA JILLA SE46195/2016, äg och förare Magnus Könberg, Arvidsjaur,   
PH J CARNBRINGS TOM COLLINS SE14183/2016, äg och för Martin Hallberg, Varnhem 
GST J SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg Susann Hortell , Hörnefors, för Lars-
Erik Fällman 
EST J GAUSTATOPPENS GRO SE53544/2013, äg Irene  Olsson, Koskullskulle, för Anders  
Fors 
GST J SE UCH ZETTERTJÄRNS YRA SE21214/2014, äg Peter Törnman, Kurravara , för 
Anna Östdahl 
IRSH J HADSELÖYA'S BOSS SE21615/2017, äg och för Micael Kerttu, Kalix 
PT J BELLA SE38014/2014, äg och för Olov Åhman, Arvidsjaur 
 
Runda 1, 15 min 
Nikita  
Går i mycket bra fart och stil i ett bitvis något öppet sök. Blir borta mot slutet av släppet men 
återkommer i tid. 
 
Jilla 
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt i tät terräng. Ripa stöts av domare i område där 
Jilla varit. 
 
Rangering; Jilla FS, Nikita 
 
Tom Collins  
Går i mycket bra fart och utmärkt stil i ett välanpassat sök i den öppna terrängen. Går in i risig 
och tätare terräng och blir borta länge. Återkommer dock innan koppling. 
 
Rangering; Jilla FS, Tom Collins, Nikita 
 
Thuesday 
Går i mycket bra fart och stil. Tar ganska omedelbart stånd, reser villigt utan resultat. 
Thuesday blir borta en stund i den täta terrängen men kommer åter och fortsätter sitt sök i god 
kontakt. Ripa stöts av domare och förare under tiden hon är borta. 
 
Rangering; Jilla FS, Tom Collins, Thuesday FS, Nikita 
 
Gro 
Går i mycket bra fart och stil. Stånd, reser utan resultat. Fortsätter på samma sätt, hittas på 
nytt i stånd. Reser villigt orrkull i grantätning, är först acceptabelt lugn i flog och skott men 
när ytterligare fåglar lättar går Gro långt efter och utgår. 
 
Rangering; Jilla FS, Tom Collins, Thuesday FS, Nikita 



 
Yra 
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt i tätare terräng. 
 
Rangering; Yra, Jilla FS, Tom Collins, Thuesday FS, Nikita 
 
Boss 
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt i tätare terräng. 
 
Rangering; Boss, Yra, Jilla FS, Tom Collins, Thuesday FS, Nikita 
 
Bella 
Går i mycket bra fart och stil med god kontakt i tätare terräng. Ökar bredd och djup när 
terrängen öppnar upp sig. 
 
Rangering: Boss, Bella, Yra, Jilla FS, Tom Collins, Thuesday FS, Nikita 
 
Runda 2. 15 min. Gro har utgått, resterande hundar blir med. Vi byter mark till där vi tror det 
är bättre med fågel. 
Nikita 
Fortsätter som i första omgång, något bättre kontakt önskvärt. 
 
Jilla 
Fortsätter i mycket bra fart och stil. Flera kraftiga markeringar som löses självständigt. 
 
Rangering: Jilla FS, Nikita 
 
Tom Collins  
Fortsätter i mycket bra fart och utmärkt stil. Tar stånd långt fram i buskig terräng, följer på 
och verkar försöka sätta fast löpande fågel. Många ripor lättar i området innan vi är på jaktbart 
håll. Föraren blåser ner Tom Collins och när vi kommer in på jaktbart håll lättar ytterligare 
ripor där han är utan att någon av domarna kan se honom. Han är dock i ro i området. 
 
Rangering: Tom Collins FF, Jilla FS, Nikita 
 
Thuesday 
Går fortsatt mycket bra och jobbar intensivt i område där flera ripor lättat. Tar två gånger fast 
stånd och reser villigt utan resultat. 
 
Rangering: Tom Collins FF, Jilla FS, Nikita, Thuesday FS 
 
Yra  
Går fortsatt mycket bra, vid två tillfällen stöts ripa i av domare och förare utan att Yra är i 
närheten. Yra hittas i stånd, på väg fram korrigerar hon sig något mot en gran. Ripa lättar 
något oprecist utanför granen. Yra är helt lugn i flog och skott. Apporterar bra efter lite 
övertalning. 
 
Rangering: Yra FF 2 x FS, Tom Collins FF, Jilla FS, Nikita, Thuesday FS 
 
Boss 



Fortsätter mycket bra men tappar lite på stilen i slutet av släppet då näsan åker ner i backen. 
 
Rangering: Yra FF 2 x FS, Tom Collins FF, Jilla FS, Boss, Nikita, Thuesday FS 
 
Bella  
Fortsätter i mycket bra fart och stil. Tar strax efter släpp stånd och reser långt på löpa i etapper 
utan resultat. Slår ut i vinden och kommer tillbaka i området och stöter fågel som respekteras 
omgående på tillrop. Försvinner och hittas i stånd mot grandunge, orre lättar innan 
resningsorder och Bella är lugn i flog och skott. Apporterar mycket bra. 
 
Rangering: Bella FF FS, Yra FF 2 x FS, Tom Collins FF, Jilla FS, Boss, Nikita, Thuesday FS 
 
Runda 3, 7 min. Då de placerade hundarna är rätt så belastade gör vi den bedömningen att 
fortsatt alla kvarvarande hundar kan gå till topps om ”rätt” saker sker. Vi sätter därför upp en 
kort tredje runda. 
Nikita 
Går som förut inget av värde sker. 
 
Jilla 
Fortsätter som förut, har 2 stånd utan resultat. 
 
Rangering: Nikita, Jilla FS 
 
Tom Collins 
Fortsätter som förut, har en kraftig markering som han löser själv. 
 
Rangering: Tom Collins FF, Nikita, Jilla FS 
 
Thuesday 
Fortsätter som förut har några små perioder med mindre intensitet. 
 
Rangering: Tom Collins FF, Nikita, Jilla FS, Thuesday FS 
 
Boss 
Fortsätter som förut. 
 
Rangering: Tom Collins FF, Boss, Nikita, Jilla FS, Thuesday FS 
 
Yra 
Fortsätter med mycket bra fart och stil. Jagar av marken på ett förnuftigt sätt i god kontakt. 
 
Rangering: Yra FF 2 x FS, Tom Collins FF, Boss, Nikita, Jilla FS, Thuesday FS 
 
Bella 
Fortsätter med mycket bra fart och stil. Jagar av marken på ett förnuftigt sätt i god kontakt. 
 
Rangering: Bella FF FS, Yra FF 2 x FS, Tom Collins FF, Boss, Nikita, Jilla FS, Thuesday FS 
 
Därmed avslutas Skogs SM 2020 med följande resultat: 
1 skl Skogs SM. PT Bella förare Olov Åhman. En gedigen jakthund som jagar väl 



tillsammans med sin förare. En del minus i andra släpp med resultatlöst stånd och stöt gör att 
vi väljer hålla inne cert/CACIT. 
2 skl Skogs SM. GST Zettertjärns Yra förare Anna Östdal. Även detta en gedigen jakthund 
som jagar väl med sin förare. Någon fler outnyttjad chans och ett något oprecist fågelarbete 
placerar henne bakom vinnare. 
 
Vi vill tacka för förtroendet att få döma Skogs SM 2020. Vädret och värmen har gjort det 
svårt för hundarna men till slut fick vi till några situationer och två värdiga pristagare.  
Tack till provledning för ett väl genomfört prov, vi kommer gärna tillbaka. 
 
Lakafors och Lunde i slutet av augusti 
Ronny Andersson och Peter Hoyer 


