
SKL 20210909,  

SM SKOG Kval Parti 2  Mörtträskberget 
Domare: Robert Olausson 

Trevligt väder och hyggligt med fågel 

 

 
IRST J RIPFINNARENS ZM ASTRID SE29353/2015, äg & för Claes Lindqvist, Hovås 

IRSH  Strävsamma Jorm SE45199/2016, äg & för Per Andersson-kemiläinen, Umeå 

P  Skeirutj R-Nero SE25356/2019, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

ESH J HERRSKAPETS OUR BANDIT SE34206/2016, äg & för Marika Bladin, Falun 

IRST J STRÄVSAMMA JILLA SE46195/2016, äg & för Magnus Könberg , Arvidsjaur 

PT J BELLA SE38014/2014, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 

PH J SOLLIDALENS C MAXIMUS SE38203/2015, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

PH  VET POINT'S MINK SE35095/2018, äg & för Lena Partapuoli-nordin, Jukkasjärvi 

 

1:a rundan 15min 

Astrid 

Astrid går i mycket bra fart och stil i god kontakt med förare 

Jorm 

Jorm går i mycket bra fart och stil samt format. Får med sig marken på bägge sidorna. 

Rangering: Jorm, Astrid 

Nero 

Nero går i mycket bra fart och stil samt format i öppen terräng. Ser hela tiden hur hunden 
arbetar framför oss. Har några markeringar och fäster sedan stånd. Avancerar utan att påvisa 
fågel. 

Rangering: Jorm, Astrid, Nero 

Bandit 

Bandit går i mycket bra fart och stil, har några stopp som stör helheten. Visar lite intresse för 
några renar men stoppas fint av förare. 

Rangering: Jorm, Astrid, Nero, Bandit 

Jilla 

Jilla går i mycket bra fart och stil samt format i växlande vind. Vi kopplingsdax hittar vi Jilla i 
stånd. Avancerar utan att påvisa fågel. 



Rangering: Jorm, Astrid, Nero, Jilla, Bandit 

Bella 

Bella går i mycket bra fart och stil samt format. Blir borta och vi börjar leta. Orrtupp lyfter i 
myrkanten men ingen hund syns. Bella kommer sedan in och slår ut till höger och blir borta. 
Hittas i stånd, avancerar med förare fram till nytt stånd. Reser kort, orrtupp lyfter inom 
skotthåll och Bella är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 

Rangering: Bella, Jorm, Astrid, Nero, Jilla,  Bandit 

Maximus 

Maximus går i utmärkt fart och stil samt format. Blir borta. Förare visslar in Max som 
kommer in och slår ut igen och fäster stånd. Avancerar utan att påvisa fågel. 

Rangering: Bella, Jorm, Astrid, Maximus,  Nero, Jilla,  Bandit 

Mink 

Mink i mycket bra fart och stil. Använder vinden på ett förnuftigt sätt. Går i stora fina slag i 
öppen terräng. Vi har hela tiden koll på Mink. 

Rangering efter 1:a rundan: Bella, Jorm, Astrid, Mink,  Maximus,  Nero, Jilla,  Bandit 

2:a rundan 

Bandit 

Strax efter släpp hittar vi Bandit i stånd. Löser ut självmant och slår ut i marken. Vi trampar 
upp 3 ripor i marken där Bandit varit. Bandit hittas i stånd. Avancerar utan att påvisa fågel, 
slår sedan ut och stöter 1 ripa. Utgår. FF, 30 minuter 0 skl 

Jilla 

Fortsätter i mycket bra fart och stil. Stånd, avancerar utan att påvisa fågel. Efteråt trampar vi 
upp en ripa i marken där Jilla har varit. Utgår. EF, 30 minuter 0 skl. 

Nero 

Fortsätter i mycket bra fart och stil. Hittas i stånd, avancerar utan att påvisa fågel. Slår ut i 
marken och senare hittar vi Nero i nytt stånd. Orre lättar framför Nero som är lugn i flog och 
skott. Apporterar något slarvigt men godkänt. FF, 30 minuter 

Maximus 

Fortsätter i utmärkt fart och stil genom hela släppet i god kontakt med förare. EF, 30 minuter 

Rangering: Nero, Maximus 

Mink 

Går fortsatt i mycket bra fart och stil. Försvinner för oss efter halva släppet och återfinns inte 
före släpptiden slut. Utgår. EF, 30 minuter. 0 skl. 

Rangering: Nero, Maximus 



Astrid 

Fortsätter i mycket bra fart och stil samt format i medvind. EF, 30 minuter 

Rangering: Nero, Astrid, Maximus 

Jorm 

Mycket bra fart och stil samt format. Hittas i stånd, fågel lättar något oprecist framför Jorm 
som är lugn. Får resa färdigt och reser då en orre och är lugn i flog och skott. Apporterar 
korrekt. Senare nytt stånd. Orre lättar precist framför Jorm som är lugn i flog och skott. FF, 30 
minuter 

Rangering: Jorm, Nero, Astrid, Maximus 

Bella 

Fortsätter i mycket bra fart och stil. Hittas i stånd, jag hör att fågel lättar i tät skog men kan 
inte se någon fågel. Fortsätter sitt fina sök släppet ut. FF, 30 minuter 

Därmed är dagen SKL över med följande resultat 

 

1 SKL Cert IRSH  Strävsamma Jorm, Per Andersson-kemiläinen, Umeå 

2 SKL CK PT J Bella, Olov Åhman, Arvidsjaur 

3 SKL P  Skeirutj R-Nero, Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

 

Tack för en trevlig dag i skogen  

 

Robert Olausson   Hortlax 2101007 

 

 

 

 

 

 

 


