SNFK ARVIDSJAUR
UKL/ÖKL,20190907
Domare: Mikael Kangosjärvi
Mark: Östra Kikkejaur
Förhållande: Fina marker med många små myrar och hårdbackar hyfsat med fågel nästan alla
fick chans på fågel. Vädret var bra vi slapp nästan att bli blöta.
ukl

PH JOFJÄLLETS RIPPOINT TREX SE23905/2018, äg & förare; för Åsa Hammarberg,
Tärnaby
T-Rex startar i bra/mkt fart i fin stil, han söker lite oregelbundet men får mycket mark med
sig. Det kommer en orre över huvudet på oss som han förföljde en bit. Han fortsätter sitt något
öppna sök under dagen på slutet av dagen trampar förare och domaren upp 2 ripor. När T-Rex
kommer in i området så stöter han en ripa men stoppas av sin förare. Sista släpp mattas han
gör enstaka bra slag. EB: FF, Fem släpp , totalt 87 minuter 0 pris Ukl
PH SOLLIDALENS D SOLO SE43504/2018, äg & förare; för Tage Lidstöm, Moskosel
Solo startar i mkt bra fart och stil han söker i stora slag lite öppet. Senare under dagen så blir
söket mkt bättre i både med och motvind i god kontakt med sin förare. Under dagen så har
han flera chanser på fågel men han går på stötar och förföljer dom en bit.
EB: FF, Fem släpp , totalt 85 minuter 0 pris Ukl
Ökl
EST J HERRSKAPETS MY FAMOUS ROSE SE24407/2015, äg & förare; Agneta Andersson ,
Öjebyn
Rose(Nikki) startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen i fina slag i god kontakt med
sin förare. Stånd går på löpa men ingen hemma. Nytt stånd går på löpa reser villigt stoppas av
föraren, men när tjäderhönan lättat och det skjuts så är hon för orolig och går efter för långt så
hon får utgå. EB: FF, Två släpp , totalt 28 minuter 0 pris Ökl
EST RIPVITTRANS NS VITTRA SE47793/2017, äg & förare; Dick Andersson, Öjebyn
Vittra startar bra/mkt bra fart i fin stil hon söker bra men saknar formatet i söket och så blir
det några onödiga stopp. Stånd men ingen hemma. Hon fortsätter sitt sök hela dagen hon
fastnar en del på markvittring. På slutet av dagen ser vi hon markera kraftigt det lättar en
tjäder tupp och hon förföljer för långt så hon får utgå. EB: FS, Fem släpp , totalt 68 minuter 0
Ökl
EST RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & förare; Håkan Antman, Svensbyn
Lykka startar i mkt bra fart och stil hon mkt bra i fina slag önskvärt lite större format. Hon
fortsätter sitt fina sök hela dagen men kommer ej för någon fågel. EB: FS, Fem släpp , totalt
74 minuter 0 pris Ökl
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