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Mark: Plogstationen                                                                                                                       
Förhållanden: Uppehåll större delen av dagen, temp -5 ,svag västlig vind, glest med ripor men 
brukbart i växlande snöförhållanden 

 

 

UKL 

 ESH  Midashällans va Rocket SE32192/2018, äg Morgan Lundqvist, Skellefteå, för Ola 
Lundgren 

I Rockets första släpp i tungt före på fjällsida visar han upp ett mycket bra sök vad gäller fart, 
stil, format och marktäckning. Är ute i fyra släpp i skiftande terräng i både motvind och 
medvind, och det fina intrycket består under hela dagen. IF 4 släpp 55 minuter. 0 Ukl 

 IRST  Hoppsi Daizy av Bestrondfjellet NO48999/18, äg & för Rune Pedersen, Tovik Norge        
Hoppsi söker hela dagen bra till mkt bra fart och stil, söker av terrängen bra i alla sina släpp, 
kunde gärna ta för sig mer av marken när vi kommer till öppnare ytor. Är ute i fyra släpp och 
kommer ej för fågel IF 4 släpp 55 minuter 

EST  Midashällans va åttiåtta SE32189/2018, äg & för Ola Lundgren, Skellefteå                      
I 88:ans första släpp går hon i mkt bra fart och stil, söker av marken i medvind bra/mkt bra, 
kunde ta för sig lite till när marken inbjuder. Fortsätter som tidigare och i sitt andra släpp 
fattar hon stånd, reser godtagbart men ingen fågel kan observeras. Jobbar i sina efterföljande 
två släpp som tidigare, IF 4 släpp 55 minuter 

Est Falcsagans Bira SE26819/2018, äg Marielle Lashley, Norrfjärden, för Michael Lindqvist 

Bira startar i mkt bra fart och stil, söker av fjällsida i medvind och tung terräng bra, kunde 
önska mera bredd och större djup när terrängen tillåter. Bira söker i senare släpp bra till mkt 
bra, tröttnar lite i sista släppet. IF 4 släpp 55 minuter. 

Ökl 

Esh Midashällans va Joker SE32191/2018, äg Lena Lindqvist, Luleå, för Mattias Lindqvist 

Joker i mkt bra fart och stil i alla sina 4 släpp, söker bra/ mkt bra i stort format med bra 
reviering, men kunde hålla bättre kontakt. Fortsätter som tidigare i sitt andra släpp. I sitt tredje 
släpp så ser vi Joker fatta stånd, partner kommer in sekunderar ej, men Joker håller sitt stånd, 
avancerar över en ås och ripa lättar, Joker lugn i flog och skott. Apporterar bra. FF 3 släpp 45 
minuter 2 Ökl 

 Irsh  Hjerkinnhöas Mohito SE45259/2019, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 



I sitt första släpp går Mohito går i mkt bra fart och stil i ett bra sök, slår ofta in i början och 
söker kontakt med föraren, avslutar släppet mkt bra. I sitt andra släpp går Mohito mkt bra, 
fattar stånd,  avancerar framåt men ingen fågel observeras av domaren. I sitt tredje släpp på 
öppen mark i motvind så söker Mohito bra, kunde ta för sig mera då marken inbjuder. I sitt 
fjärde släpp så går Mohito upp sig och ses fatta stånd, partner kommer till har ingen chans att 
se Mohito och hundarna ställer sig 20 meter från varandra. På resningsorder så reser Mohito 
mkt bra. respekterar i flog och skott mkt bra, apporterar mkt bra. FF 4 släpp 55 minuter 2 ökl 

Irsh Hadselöyas Boss SE21615/2017, äg & för Mikael Kerttu, Kalix 

I medvind så söker Boss i mkt bra fart och stil i ett mkt bra format och mkt bra reviering, 
senare under släppet så ses ripa vid ett flertal i luften utan att jag kan bedöma vad som hänt, 
partner i stånd och Boss stoppas på signal. I andra och tredje släpp söker Boss fortsatt mkt 
bra. I sitt fjärde släpp Boss i stånd bredvid partner, Boss reser på order och respekterar mkt 
bra i flog och skott avslutar dagen med en mkt bra apport. En mkt bra sökare som hade lite för 
många chanser i första släpp men tilldelas idag en fin premie. FS FF 4 släpp 55 minuter 2 Ökl 

PH Gamekeepers Jäkel SE22023/2015, äg & för Magnus Engdahl, Luleå 

Jäkel i mkt bra fart och stil söker mkt bra i medvind, med mkt bra bredd och reviering. Har ett 
flertal chanser på fågel som lättar i området där Jäkel befinner sig utan att jag kan se vad som 
händer, i slutet av släppet hittar vi Jäkel i stånd ute på en myr, en lång avancering uppåt 
genom björkskog som slutar med att fåglar lättar, Jäkel respekterar godtagbart i flog och skott 
och avlutar med en godtagbar apportering. Då Jäkel haft ett flertal chanser på fågel och med 
ett fågelarbete som jag godtar, så väljer jag att avsluta Jäkel nu då han inte kan prissättas 
högre idag.  FS FF 1 släpp 17 minuter 3 Ökl 

Est Skedoms Nita SE16333/2015, äg Linda Ekström, Umeå, för Karl-Anton Olofsson Umeå 

Nita söker i bra till mkt bra fart och stil i ett bra sök med enstaka mkt bra slag, önskar bättre 
kontinuitet och format. I sitt andra släpp börjar Nita tröttna och håller en godtagbar nivå på 
sina egenskaper. I sitt tredje släpp så kroknar Nita och söket blir ej godtagbart. Utgår IF  3 
släpp 45 minuter 0 Ökl 

Esh G-sylo SE46853/2017, äg & för Mari Johansson,Gällivare 

I sitt första släpp så får G-sylo gå i motvind i bra till mkt bra fart och stil, söker godtagbart till 
bra i bredd och reviering, i slutet av släppet visar G-sylo ett flertal bra slag.I sitt andra släpp 
går G-sylo som tidigare, kommer in i partners stånd och vill inte sekundera men går ej heller 
förbi och förstör utan springer runt i marken innan han kan kopplas. Utgår FS 2 släpp 35 
minuter 0 Ökl 

Tack till SNFK för två trevliga dagar till fjälls med ett som vanligt välarrangerat prov!  
Luleå  
Mars 2020  
Roger Larsson 

 



 

 

 

 


