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Domare: Roger Larsson  
Mark: Bäno framsidan 
Förhållanden: Svag västlig vind uppehållsväder, 10 grader, alla hundar chanser på fågel 
 

Ukl 

 PT  FLEXVYAS IF NORRLANDS GULD SE29766/2020, äg & för Peter Henriksson, Södra 
Sunderbyn  N.L startar i mkt bra fart och stil i kuperad terräng, vill ha lite koll på partner i 
början av släppet, fortsätter i sitt andra släpp i mkt bra fart och stil söker av öppen mark mkt 
bra, nu helt självständig, i tredje släpp har Guld en kort markering, strax efter lite framåt i 
terrängen så lättar en kull i omgångar, tar en liten tur efter. I fjärde släpp startar hon mkt bra 
men börjar tappa både format och intensitet. FF,4 släpp 50 minuter 0 Ukl 

GST  PURONPERÄN PAKKANEN FI25622/20, äg & för Jukka Puro, Karvala.  Går hela 
dagen i mkt bra fart och stil, söker för unghundklass av alla typer av mark mkt bra, mkt bra 
jaktlust och helt självständig, lydig och lättförd. I andra släpp kommer fågel flygande över 
oss. I sitt tredje släpp i högt vide söker hon av terrängen mkt jaktklokt, hittas i stånd, kort 
precis resning, respekterar utmärkt i flog och skott FF, 3 släpp 35 minuter. 1 ukl Hp 

IRSH  NORRLANDSGUIDENS EJ ETSI SE61018/2020, äg Elisabet Sonntag Öström , 
Umeå, för Mats Öström. En 10 månaders unghund som startar i mkt bra fart och stil, söket är 
bra, önskar bättre täckning av intressanta markpartier. I sitt andra släpp så börjar förståelsen 
för jakt att vakna, springer lite efter småfåglar. I tredje släpp söker hon av högvide mkt bra, 
fågel i luften. Får en fjärde runda som hon jobbar på bra. FS 4 rundor 45 minuter 0 Ukl 

GST  GIRIFJÄLLETS LA EFFIE SE49126/2020, äg & för Lars-erik Fällman, Hörnefors. 
Startar i mkt bra fart och stil, blir borta efter 2 minuter, vi letar och finner henne illa skadad 
efter ett fall från en hyllkant och avslutas.0 ukl 

GST  GIRIFJÄLLETS LA ASKA SE49125/2020, äg & för Carina Gustafsson, Storuman  
Aska startar i mkt bra fart och stil, visar sig lydig och lättförd, söket är i början ngt 
ungdomligt har lite funderingar var partner håller på med. I andra släpp så söker hon mkt bra 
av vide och bäckravin, har fågel i släppet. I sitt tredje släpp så hamnar hon med partner i en 
ripkull och tar sig en liten tur i vide men är strax tillbaka. I sitt fjärde släpp så håller hon 
fortsatt mkt bra fart och stil och jobbar på bra i intressant mark.  FF, FS 4 släpp 50 minuter 0 
Ukl 

 

Ökl 

GST  PURONPERÄN ISLAY FI20796/17, äg & för Jukka Puro, Karvala  Går ut i sidvind 
och blir borta, föraren letar och finner henne i stånd långt ut vid videkant i släppets sista 
minut. Avancerar framåt till nytt stånd, reser mkt trögt men respekterar mkt bra i flog och 
skott. Vi lägger ut en apport och dessvärre så kan Islay ej förmås att apportera. Utgår FF 15 
minuter 1 släpp 0 Ökl 

PH  BADSTUÅSEN'S NIDAROS SE10676/2017, äg & för Stig Berg, Karlstad  I sitt första 
släpp går Nidaros i mkt bra fart och stil, lägger upp ett bra sök lite ojämt format har chans på 



fågel som partner hittar. I sitt andra släpp så tappar han fart och stil till bra, formatet blir 
godtagbart och domaren trampar upp fågel.  I sitt tredje släpp så är inte söket godtagbart för 
klassen. FS 3 släpp 40 minuter. 

ESH  GSYLO SE46853/2017, äg & för Marie Nordström, Gällivare   Hela dagen i mkt bra 
fart och stil, söker av öppen mark mkt bra, i sitt andra släpp söker han fortsatt mkt bra, stöter 
en fågel respekterar mkt bra, senare stånd reser mkt bra men ingen fågel kommer på vingarna. 
I sitt tredje släpp i har högt vide/bäck lättar en ripa framför Sylo som han respekterar mkt bra, 
senare stöt och respekterar godtagbart på signal. FF, FS 3 släpp 0 Ökl 

ESH  JAKTSTORMENS DIO SE28827/2019, äg & för Torbjörn Ahnqvist, Gällivare   Dio 
går hela dagen i mkt bra till utmärkt fart och stil. I första släpp söker Dio i sidvind/motvind i 
öppen fjällterräng utmärkt, får med sig all mark. I sitt andra släpp i sid/medvind slår Dio ut 
och jobbar på vinden långt ute men slår inte in mot oss med följden av att domaren trampar 
upp en singelripa, försvinner ner mot bäckvide och föraren letar och finner hunden i stånd, 
reser mkt bra men ingen tomt. I sitt tredje släpp i högt vide så slår Dio långt ut i det höga videt 
med följden av att partner finner 2 ripor. FS 3 släpp 40 minuter 0 Ökl 

GST J SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg & för Susann Hortell, Hörnefors. 
Kommer ej till start pga att familjens andra hund skadades illa och dom avbröt provet 
 

 

En dag som började mkt tråkigt för en deltagare, där hunden skadas illa och får transporteras 
ned från fjället med helikopter, trots det så blev det en dag där alla hundar fick chansen på 
fågel men dom flesta inte hade lyckan med sig, dock var det en unghund som gjorde det mesta 
rätt och vi fick med oss en fin premie hem. 

Roger Larsson Luleå 2021-08-24 

 

 

 


