
Fjällträningskurs i Abisko

20-22 mars 2021

Grupp Lasse

Peter Törnman Axa GS 1 år

Fredrik Brännvall Inka GS 1 år

Ann-Charlotte
Niemi Hajas irsk 2 år

Mikael Andersson - - -

Sandra Persson Felix ES 2 år

P-O Persson Amos ES 1 år

Madelene Yksi ES 3 år

Gst AXA. Peter Törnman

En ung, friskt gående unghund som jobbar frenetiskt i marken. I begynnelsen vill hon springa efter

partner, men detta släppte verkligen fort! Hon hänger på vind föredömligt och får mycket mark med

sig. Föraren jobbar verkligt bra med att hjälpa henne i söket genom att bara peka med näsan till det

håll hon avses ta igenom marken. Hon har en verkligt flott sekundering på sin partner som är i stånd.

När partner avancerar och sedemera löser ut följer hon precist på för att sedan deltaga i söket. Jösses

vilken jakthund!!  Ekipaget är MYCKET lovande!! Peter, fortsätt så och fortsätt lita på hunden!! Det är

en ynnest att få se detta ekipage!!

Gsh Inka, Fredrik Brännvall

Inka har en starkt motor i sig. Han går ut i flera perfekta slag mot vind och arbetar sig fram i marken.

Inka ses vid flera tillfällen dra efter åsarna för att få vind av den tätare vegetationen och eventuella

ripor. Mycket lättstyrd med hjälp av föraren som verkligen arbetar för att få sick-sack mönstret att bli

så bra som möjligt. Inka har en härlig bredd i söket och känns rutinerad!!  I sista släpp, i tung mark, tar

förarens tävlingsinstinkt över. Han skyndar sig fram i marken vilket gör att Inka trycks fram, utan att få

bredd med sig. Fredrik, ta det lugnt i alla typer av terräng. Du har ett guldägg u Inka!!

Irsh Hajas, Ann-Charlotte Niemi

Hajas har ett härligt Go i sig. Stark hund som arbetar mycket bra i alla typer av vind. Han är på gång

att lära sig medvindssök. I sid- och motvind slår han ut i mycket bra bredd. Föraren lär sig styra

hunden med små medel, med hjälp av att fästa blicken i den riktning hon vill att Hajas ska söka. I



första släpp ville föraren peka med hela armen och styra. Detta slutade hon med och använde sin

näsa till att styra, vilket gav ett verkligt bra resultat! Detta ekipage tror jag mycket på, bara föraren

fortsätter i samma anda som hon visade på kursen.

Esh Felix, Sandra Persson

Felix är en hårt arbetande hund som har en härlig förmåga att avläsa marken och hänga på vinden.

Felix är en hund som jobbar för sin förare. Han söker ständigt ögonkontakt, vilket verkligen bekräftar

ledarskapet! Han går i stora effektiva slag i så väl motvind, sidvind och medvind! Sandras styrning av

hunden med verkligt små medel gav ett riktigt bra resultat. Imponerande att Felix kunde kallas in då

han hade intresse av renarna!!! Vi gjorde apportprov med Felix, vilket resulterade i Godkänt!!!

Sandra, fortsätt att jobba med små medel med din hund, så har du en jakthund av stora mått!!

Esh Amos, Per-Olov Persson

Amos är en hårt arbetande hund som verkligen kan ta för sig i marken. Förutsägbar i alla lägen.

Föraren styrde Amos med små medel, bara genom att visa med näsan till vilket biotop han önskade få

avsökt. Amos söker ögonkontakt, vilket påvisar ett starkt ledarskap, dvs ett bra samarbete!! Amos är

lättstyrd, vill jobba för sin förare och gör det mycket bra! Under två släpp ser jag att föraren drar upp

sin huva, vilket ger att Amos ej kan läsa vad föraren vill. Han får springa framför föraren för att få

signalen om riktningen. Vi gjorde apporttest med Amos vilket resulterade i Godkänd!! Amos och P-O

är ett ekipage som kommer att få mycket framgång i träning, jakt och jaktprov!! P-O, tänk på att ge

Amos förutsättningar att se ditt ansikte, då kommer han att förstå hur han ska ta sig an biotopen!

Est Yksi  Madelene Jonsson

Yksi har rutin att gå i fjället. Detta avspeglas i hennes sökmönster som är mycket bra i alla typer av

vindar. Hon tar sig an vinden på ett föredömligt sätt, arbetar sig ut i marken och är förutsägbar.

Madde jobbar hårt med att försöka hjälpa Yksi i söket, men ofta vänder Madde sig mot Yksi, vilket gör

att Yksi får en annan riktning. Yksi hämmas i slutet av de snöbollar som fastnat i pälsen och söket går

naturligt ned sig då. Madde, lita på att din förutsägbara tik arbetar för dig. Försök att ställa om näsa

och skidor i rätt moment så bibehålls söket och bredden i hennes sökmönster.

Slutsummering

Samtliga hundar uppleves som verkligt förutsägbara i sina sökmönster. Det är otroligt kul att se

utvecklingen på såväl hundar som förare från första släpp till sista!! Det är även fantastiskt kul att se

förarnas engagemang i styrning av respektive hund!! Jag hoppas jag bidragit med tips och råd för Din

hund som passar just dig, och att Du och din hund får en härlig tid i fjället framöver!

/ Lasse Tano

Thomas-Es Isa:

Trevlig ung tik som går upp sig för varje släpp som avverkas.



Lydig och välförd, mycket bra kontakt.

Apportera in utlagd ripa som hon visar åt hela gruppen innan

hon levererar den till den fallne föraren.

Fortsätt på inslagen väg och låt henne komma i fågel i vår så

kommer hon att bli riktigt bra.

Wilmer-Gs Ogge:

Fin ung hanne som också går upp sig under dagen.

Visar ett prima sök med flera olika partners.

Härlig action, lydig och välförd. Mycket bra kontakt.

Fortsätt så,han kommer att bli grym.

Anna-Sara-Pt Frigg:

En ung snärtig Pointer som går ut stort,hårt och flott.

A-S lite orolig att hon går för stort.

Ingen fara då hon håller kontakten och är så välförd. Håll koll på utvecklingen.

Vill se apporten som ett mellanmål men det är bara en dressyrsak.

Du kommer att få en riktigt fin jakthund.

Tina-Gs Knut:

Ung Gordon som gör en del fina slag,intesserad av partners så han får gå

i singelsläpp.Jobbar på hela dagen. Få honom i mer fågel så kommer jaktlusten

att öka.Lydig å välförd,mycket bra kontakt.

Träna vidare så kommer ni att få en riktigt fin jakthund.

Skeptisk till utlagd fågel men några Lasse Tano skutt fick lätt igång honom.



Anna-Es Qask:

Ung hanne som är på jakt från början till slut.Har tidigt ett stånd som han vill lösa

men A stoppar honom. Tyvärr bara en färsk lega och spår. Senare nytt stånd men ingen

fågel,de hör dock en ripa bakom backen..

Blir nästan tjatigt att påpeka att också denna är lydig,välförd och i bästa kontakt men det är

han.

Lita på hunden, han tjuvreser inte. Träna vidare så kommer han att bli jättebra.

Mats-Irsh Podrick:

En treårig hanne som går jättefint.Älskar sin husse och vill gärna få kommandon.

Välförd i bästa kontakt.Lydig och lyhörd.

Finfin sekundering av stående partner (första gången i livet).

Ignorera att han stannar och tittar på dig.Jobba med ståndet,kanske i

långlina mot ripa nu på våren. Sätt honom på ståndet om han vill tjuvresa.

När ståndet väl sitter har du en komplett jakthund.

Generellt: Jag är imponerad av den lydnad och kontakt ni har i era hundar. Bra jobbat!

//Ola

Grupp Ullis

Eva- ES Dala 1,5 år

Dala startar lite frågande men vi är i svår terräng. Tittar på matte och matte hjälper henne

bra. Dala får lukt på något intressant och drar ut i marken, söker fint av all intressant mark.

Matte är lite orolig när hon inte ser Dala och vill vissla på henne. Jag förklarar att hon inte

behöver vara orolig, att vi fortsätter fram till kullen för Dala måste vara kvar där, vi har inte

sett henne komma ut varken till höger lr vänster, vi åker på och där kommer Dala helt enligt

plan med tanke på vind och terräng. Dala är en fin ung tik som använder vinden på ett bra



sätt och hon har fin kontakt med föraren. En mycket arbetsvillig och lättförd hund. Roligt är

också att Eva kommer starta Dala i Abisko nu på våren.

Anki- irst Milla 1,5 år

Milla är en ung tik med mycket fart och jobbar fint på vinden, har bra kontakt med Anki. I

tung terräng går hon på bra och där terrängen medger så gör Milla precis som hon ska och

får bredden med sig och täcker marken som bjuds. Anki gör ett jättefint jobb med hur hon

för sin hund som hon har fin kontakt med.

Patrik- EST Sally 1 år.

Sally är en ung tik som verkligen tar för sig. Hon känner också att det varit fåglar där Dala

hade varit. Vi låter henne söka av området utifall det hade tryckt någon ripa. Sally löser den

uppgiften mycket bra, tyvärr fanns det inte fågel i varken Dalas eller Sallys släpp.

Sally fortsätter sitt fina sök och när det blir mer öppet så ser man potentialen i denna unga

tik. Husse kan verkligen föra sin hund mycket bra.

Tore- ESH Cactus 2,5 år

Cactus är en stark hane som söker riktigt fint. Han blir i parsläpp lite upptagen av partner,

men det kommer att släppa. Han får med sig all mark som ska tas. En riktigt trevlig hane.

Husse tycker verkligen om och har tro på sin hund och det syns att dom har ett fint

samarbete.

Sanne- PT Bira 2 år

Att Bira är en rutinerad hund syns trots sin unga ålder. Hon släpps i parsläpp på en gång

tillsammans med en 10 årig T.

Bägge hundarna söker rutinerat av all mark och T finner dagens enda ripa.

Vi åker sakta framåt och ser att Bira sekunderar fint snett bakom T.

Det som händer nu är att Bira inte riktigt lyssnar på sin matte och avancerar mot T och ripan.

När T blir varse om konkurrensen och Bira närmar sig mer så tjuvreser T och blir kvar på

kommando medans Bira tar efter ripan lite längre.



Detta var en helt perfekt situation där man såg precis allt och att allt kan hända, så även kan

detta hända på jaktprov. På ett jaktprov hade bägge hundarna utgått, men det är som sagt

hundar och inga maskiner vi har och det är alltid roligt att se hur olika hundar beter sig

tillsammans i olika situationer.

Sanne för sin hund mycket bra med små medel och det är roligt att se samarbetet mellan

hund och förare.

Marielle- Indy EST 1 år

Indy startar ungdomligt och vet kanske inte riktigt vad hon ska pyssla med och funderar

kanske vad alla dom andra hundarna gör. Men snabbt växer hon och börjar söka rätt i vinden.

Jag ber matte prova att styra sin hund åt andra hållet när hunden är på väg in till henne,

genom att bara vända ansiktet åt det håll hon vill hunden ska gå. Första gången funderade

Indy vad matte menade men andra gången så kopplade det och Indy fortsatte åt det håll

mattes näsa pekade. Matte fick en aha-upplevelse och det är så roligt när man kan ge tips

som ger resultat på en gång.

Alla hundar utom Bira startade i singelsläpp för att sedan gå i parsläpp, och det gick jättebra.

Alla hundar växte från släpp till släpp, så roligt att få se så unga hundar som har tagit för sig

och förarna som har fört sina hundar så bra. Man har verkligen sett dom gå från klarhet till

klarhet denna dag. Ska bli kul å se dessa hundar i fortsättningen med sina duktiga förare.

Måste tillägga att jag är imponerad över vilken lydnad, kontakt och samarbete alla har på

sina hundar!

Fortsätt jobba och var ärlig med hunden, med vad ni vill att den ska göra och tydlig i era

kommandon, ni har alla fina hundar som går riktigt bra.

Tänk på vinden och hur ni släpper hunden, visa med små medel hur ni vill att den ska

fortsätta.  Lär er era hundars sökmönster så har ni full koll på hur dom går, sätt ner astron i

ryggan och titta hur hunden går i förhållande på hur vinden är, lita på hunden, den kommer

att komma var ni tänker att den ska komma om ni bara tänker på vinden och marken.

Jag önskar er all välgång i fortsättningen och har ni funderingar så tveka inte att höra av er!

Ulrika Haapaniemi


