
UKL 20210911, SKOGSPOKLAL KVAL PARTI1
Domare: Hans Bergqvist

Växlande vind, få fågelkontakter. + 9 grader

Första släpp: 15 min

IRSt  PANZA REDS DRESSED FORSUCCESS SE14336/2020, äg & för David Norberg, Skellefteå

Går i mkt bra fart och stil, revierar mkt bra, håller mkt bra kontakt, jagar med sin förare.

Pt  Aeris Zs Inez SE30134/2020, äg Jörgen Forsgren, Håknäs, för Robert  Åkerlind

Startar i utm fart och stil, lite oregelbundet sök, blir borta, föraren trampar upp ripkull. återkommer.

Aeris Bs Barbie se37262/2020, äg & för Robert Åkerlind , Tvärålund

Mkt bra fart och stil, söker lite  för stort, har markeringar, bättre kontakt önskas.

PT  MAC VARGS E GOLDEN BUZZER SE22673/2020, äg & för Monica Garbeklint, Östersund

Går i mkt bra fart och stil, söker mycket bra, mkt bra samarbete med föraren.

PT  HÄRJARÖS SILVA SE23395, äg & för Rolf Sandström , Arvidsjaur

Går i mkt bra fart och stil, söker mkt bra, håller mkt bra kontakt och samarbete.

GST  ISLILJANS AMAPOLA SE42072/2020, äg & för Linda Eriksson, Falun

Går i mycket bra fart och stil, söker bra, med bra kontakt, har lite små stopp.

Rangering efter första rundan: Silva, Busser, Forsuccess, Ampola, Barbie, Inez

Andra rundan: 15 min

Forsuccess: Går fortsatt mkt bra.

Inez: Går nu i mkt bra fart och stil, söker något stort och ensidigt.

Barbie: Går fortsatt i mkt bra fart och stil, söker allt för stort och ensidigt blir borta för länge, bättre
kontakt och samarbete önskas. Avslutas.

Buzzer: Går fortsatt mkt bra, har markeringar, hittas i stånd tyvärr utan resultat.

Silva: Går fortsatt mkt bra, söker mkt bra.



Ampola: Går fortsatt mkt bra, orre kommer flygande, tiken ses springa i området.

Tar stånd, ser ingen fågel, kan tyvärr inte bedöma situationen.

Rangering efter andra rundan: Silva, Forsuccess, Buzzer, Ampola, Inez.

Barbie avslutas för dagen.

Tredje rundan: 15 min

Forsuccess: Jagar fortsatt mkt bra med sin förare.

Inez: Söket blir allt för stort och oregelbundet, jagar själv. Avslutas.

Buzzer: Går fortsatt mkt bra.

Silva: Går fortsatt mkt bra, Tar stånd reser, orre lättar på sidan efter en stund.

Ampola: Går nu lite mer försiktigt, Tar stånd ripor lättar, kan lugnas i flog och skott.

Rangering efter tredje rundan: Ampola med fågelarbete, Silva, Forsuccess, Buzzer.

Inez avslutas för dagen

Fjärde rundan: 10 min

Forsuccess: Jagar hela dagen mkt bra.

Buzzer: Fortsätter mkt bra.

Silva: Jagar mkt bra med sin förare.

Rangering efter fyra släpp och vidare till skogspokalen:

1. Ampola med fågelarbete 2 ukl

2. Silva mkt bra sökare

3. Forsuccess mkt bra sökare

4. Buzzer mkt bra sökare

Tack för en trevlig dag i skogen

Adolfström 2021-09-21

Hans Bergqvist




