
Abisko 20210416   

ÖKL 20210416, UPPROP SKOTERPARKERINGEN 

Domare: Bert-Ove Johansson 

Abiskoväder 

 

IRST GIDDESDOTTERS TAIGA SE46085/2016,äg/för Sofie Gidlund, Kiruna 

Startar i första släpp med att slå ut och vi ser henne kasta i stånd, tillsammans med partner i 

eget stånd. Reser villigt och lugn i fos. Apporterar acceptabelt. Fortsätter i mycket bra fart, stil 

och format och får ett nytt stånd där fågel lättar när förare kommer till. Lugn i fos. 2 Ökl 3 

släpp 35 min FF 

 

IRST DEN RÖDE JÄGAREN CHEALSEA SE40874/2018, äg/för Samuel Fjällborg, Boden 

Chelsea under dagen i mycket bra fart, stil och format. Tar stånd tillsammans med partner på 

egna fåglar, fågel lättar för partner, lugn i fos, apporterar mycket bra. I sitt andra släpp 

markerar och går fram till ett sittande stånd. Avancerar försiktigt i omgångar och preciserar 

fågel, reser sedan på kommando två ripor, lugn i fos. 1 Ökl 3 släpp 40 min FF 

  

ESH  BOSSBÖEN'S POLAR AV MYRHEDENS SE60256/2017 äg/för Janne Tano Kiruna  

Blir borta under första släpp i oöverskådlig terräng, men återkommer innan kopplingsorder. 

Jagar mycket bra i fart, stil och format under andra, hittas i stånd i kanten på en myr. Reser 

villigt enkelripa, och stoppas något långt bort. Apporterar korrekt. Har presterat en jaktmässig 

situation och avslutas. 3 Ökl 2 släpp 28 min FF 

  

IRST GIDDESDOTTERS B EBBA SE34212/2019,äg Susanna Gidlund Kiruna för Sofie 

Gidlund  

Ebba mycket bra i oöverskådlig terräng, anpassar fart och format till terrängen. Tar helt på 

slutet ett stånd i medvind, kan inte helt precisera och fåglarna lättar något oprecist. Lugn i fos 

och apportetar mycket bra. 2 Ökl 4 släpp 46 min FF 

  

ESH TAVVAÄTNOS WILLY-CLAY SE32427/2018 äg/för Tony Johansson, Kiruna 

Mycket bra fart, stil och format under hela dagen, I första släpp sekunderar partner och 

kopplas. Hittas i stånd där fågel lättar, lugn I fos och apporterar korrekt. Har några fåglar I 

luften i fortsatt sök, 2 Ökl 4 släpp 60 min FF 

  

PH RIPTRYFFELNS GRETSKY SE18666/2017 äg/för Björn Antonsson, Jukkasjärvi 

Söker i mycket bra fart, stil och format där kontinuiteten ibland störs av rullning i snön 

0 Ökl 4 släpp 50 min IF 

 

PH VENATIO'S VALDEMAR SE19082/2016 äg,Anita Kieri för,Tommy Lagerholm 

Kurravaara  

Valle går mycket bra i fart, stil och format under dagen. Blir i sitt sista släpp borta och utgår. 

0 Ökl 4 släpp 51 min FS 

  

ESH SJÖSPRÖYTEN'S V T JAPP SE19332/2017 äg/för Jan-Erik Siverhall  

Gällivare 

Visar ett mycket bra sök i mycket bra fart, stil och format. Hittas i stånd på en öppen yta med 

sekunderande partner. Reser försiktigt på order, förföljer tyvärr och utgår. 0 Ökl 1 släpp 14 

min FF 

 

Laxforsen 2021-05-16 



Bert-Ove Johansson 
 


