SNFK Arjeplog SKL 20190427,
Gränsen Domare: Tony Johansson
Soligt och fina förhållanden. Hårt före mestadels fram till kl 11, sedan delvis rutten snö. Tillräckligt med fågel.
GST JIMBALAYS CHILI NO47652/16, äg & för Trond-arne Kornbakk, Sortland
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS EDWARD AV ALTA SE40809/2014, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog
IRSH J FLAMEFIELD'S HECTOR SE53268/2011, äg & för Micael Kerttu, Kalix
IRSH J HADSELÖYA'S AZZO NO41137/14, äg & för Reidar Håiem,
GSH ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
PH J VET POINT'S BOSS SE36296/2014, äg & för Sanne Johansson, Kiruna
GST J ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
PT HAPPY POINTER GÖTA SE49787/2016, äg & för Jörgen Forsberg, Altersbruk
ESH J SKEDOMS NITRO SE16339/2015, äg & för Torbjörn Ahnqvist, Malmberget
IRST GIDDESDOTTERS TAIGA SE46085/2016, äg & för Sofie Gidlund, Kiruna
IRST J ARTIC LIGHT TESSERON SE30496/2013, äg & för Harry Oskarsson Rantavaara, Gällivare
EST J DANGUNS BLADE SE34204/2015, äg & för Lasse Sjöblom, Råneå
ESH JAKTSTORMENS AROBIN-TELL SE20762/2016, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix
IRSH ARTIC LIGHT HARDY XO SE30498/2013, äg Jonna Blomstam, Malmberget, för Fredrik Hagadahl
1:a rundan 10 minuter
Chili- Edward
Bägge hundarna går i mycket bra fart och stil där Edward har ett mycket bra format och Chili utmärkt format. Bägge får med
sig massvis med terräng i god kontakt med förarna. Mycket bra reviering på bägge. Chili över Edward pga ngt bättre format.
Rangering: Chili, Edward
Hector- Azzo
Hector har svårt att komma upp i den nivå som krävs för denna klass och saknar kontinuitet. Azzo i mkt bra fart, stil i ett stort
något öppet format. Azzo över Hector som utgår
Rangering: Chili, Edward, Azzo
Azk- Boss
Bägge får gå i ett mycket tungt genomslagsföre som hämmar söksbredden. Det blir svårt att få till bredd på söket men i övrigt
går de i mkt bra fart, stil. Bägge täcker av anvisad terräng mkt bra. Azk vinner släppet pga ngt större djup i söket.
Rangering: Chili, Edward, Azk, Boss, Azzo
Vånna- Göta
Bägge går i mkt bra fart, stil och format. Vånna tar för sig ngt mer på bredden än Göta. Förare till Göta anmäler stånd, Göta
löser själv ut stånd och samtidigt lättar ripa mellan förare och domare. Vånna över Göta.
Rangering: Chili, Edward, Azk, Boss, Azzo, Vånna(FS), Göta(FS),
Hardy- Nitro
Bägge går i mycket bra fart, stil och format I god kontakt med sina förare. Täcker av marken och revierar mycket bra. Vi ser
Nitro fatta stånd en bit ut, förare kommer till och ger resningsorder, Nitro hoppar fram en meter och ripan lättar precis
framför Nitro som är helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel utmärkt. Senare i släppet tar Hardy stånd mot en
barfläck. Reser villigt ripa som ligger precis under hakan i princip på Hardy. Han är helt lugn i flog och skott. Apporterar
godkänt efter ett omtag av ripan precis när han greppade. Nitro över Hardy.
Rangering: Nitro(FF), Hardy(FF), Chili, Edward, Azk, Boss, Azzo, Vånna(FS), Göta(FS),
Taiga- Tesseron
Taiga går i mycket bra fart och stil med ett mycket bra format och reviering. Även Tesseron går i mycket bra fart, stil och
format. Bägge i utmärkt kontakt med sina förare. Taiga tar dock förningen direkt och håller det genom hela släppet. Taiga
över Tesseron
Rangering: Nitro(FF), Hardy(FF), Chili, Taiga, Tesseron, Edward, Azk, Boss, Azzo, Vånna(FS), Göta(FS),
Blade- Robin Tell
Blade och Robin Tell går i mycket bra fart, stil och format. Tyvärr pressar förarna fram sina hundar i terrängen i början av
släppet varpå söksbredden blir lidande. Vi ser Robin Tell jobba på vittring, det resulterar i en stöt där han ser var ripan landar
och blir för orolig för denna klass och utgår. Blade får fortsätta med Göta som partner som då får sitt andra släpp. Bägge har
chans på ripa som lättar i terrängen. Blade fattar direkt efter stånd, förare kommer till varpå ripan lättar och Blade blir för
orolig. Blade och Göta utgår.
Rangering efter 1a rundan: Nitro(FF), Hardy(FF), Chili, Taiga, Tesseron, Edward, Azk, Boss, Azzo, Vånna(FS), Göta(FS),

2:a rundan, 10 min
Vånna- Azzo
Bägge startar mycket bra där Azzo håller ihop söket bättre än i första rundan. Strax efter släpp stöter Vånna fågel men är
lugn. Senare ställer sig Vånna, ripan lättar och Vånna går efter. Bägge utgår.
Rangering:
Boss- Edward
Boss kämpar på i föret som börjar slå igenom där han varvar fina slag med att gå ner i trav där det är tungt. Edward går
fortsatt mycket bra. Senare i släppet stöter Boss en ripa men lugnas. Edward över Boss som utgår.
Rangering: Edward(FS)
Azk- Tesseron
Bägge går i detta släpp mycket bra. Får med sig mycket mark och verkar trivas i det tunga föret. Azk stöter fågel men kan
lugnas. Azk tar senare ett synstånd på springande ripor. Avancerar mycket trögt och precis när jag ska avbryta lättar fågel och
Azk är lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt. Azk över Tesseron som utgår.
Rangering: Azk (FF), Edward(FS)
Taiga- Hardy
Bägge går fortsatt mycket bra men Taiga tar förningen direkt och håller det hela släppet med Hardy ett hårstrå efter. Hardy
påverkas lite av det tunga föret men håller fortfarande mkt hög klass. Taiga hårfint över Hardy i detta släpp
Rangering: Hardy (FF), Azk (FF), Taiga, Edward(FS)
Chili- Nitro
2 hundar av absolut högsta klass som går mot varandra och går mycket bra alla kategorier. Vi ser Chili dra an mot en
barfläck, stöter ripa men är lugn. Samtidigt tar Nitro stånd uppe på en fjällsida. När förare kommer till reser Nitro villigt 2
ripor och är komplett lugn i flog och skott. Nitro över Chili.
Härmed avslutar jag provet då vi har en vinnare och några placerade.
1 SKL Cert CK Skedoms Nitro, Torbjörn Ahnqvist. En klasshund som idag är överlägsen. 2 fågelarbeten med resning och en
mycket god hund.
2 SKL Ck Artic Light Hardy Xo, Fredrik Hagadahl. En kraftfull hanhund som presterar ett mycket bra sök och fågelarbete
idag.
3 SKL Zettertjärns Azk, Kristina Edh. En mycket god sökare med ett mindre bra fågelarbete som dock var fullt jaktbart idag.
Jag vill tacka för förtroendet att döma detta parti som bestod av generellt mycket goda hundar där en del inte hade dagen.
Partiet genomfördes i forsande solsken och med sportsliga deltagare.
Tony Johansson
Kiruna 2019-05-08

