ÖNFK PIRTTIVUOPIO UKL/ÖKL 5/9 2021
Domare: Peter Mattson
Mark: Pirtivuopio västra
Förhållanden: några plusgrader, halvklart och sol på eftemiddagen.
Fågeltillgång: Mycket bra.
Skytt: Wilmer Ejeklint

UKL
SE23293/2020 GSH FJÄLLYRANS A OGGE, äg & för Wilmer Ejeklint, Kiruna
Startar i mycket bra fart&stil i ett ojämnt format, har en del markeringar som han löser själv. Visar
lite partnerintresse.Andra släpp: Går upp sig och har ett mycket bra format.Tredje och fjärde släpp
som tidigare. FIS Femte släpp: Tröttnar. 0 UKL 96 min.

SE13189/2020 GST FJÄLLYRANS AXA, äg Peter Törman för Anna Östdahl, Kiruna
Startar i mycket bra fart&stil har ett ojämnt format, visar partnerintresse. Sekunderar partner
spontant på ett tomstånd. Andra släpp: Går som tidigare men med bättre format.FIS. Tredje släpp:
Som tidigare, tar ständ avancerar trögt utan resultat. Fjärde släpp: Går mycket bra i detta släpp.
Femte släpp: Fortsätter som tidigare, stöter ripa två gånger med respekt. Sjätte släpp: Tröttnar. 0
UKL 96 min.

SE43809/2020 PH GAMEKEEPERS BOYS WILL BE BOYS, äg &för Sandra Clarlander, Frista
Startar i godtagbar fart, stilen är med lite lågt huvud, har en del bra slag.Andra släpp: Går upp sig
något till bra, stöter en ripa och förföljer en bit. Tredje släpp: Som tidigare. Fjärde släpp: Stöter
ripor ur en kull i omgångar med respekt.Femte släpp: Tröttnar. 0 UKL 60 min.

SE43871/2020 PT GAMEKEEPERS BLINDED BY THE LIGHT, äg&för Anna-Sara Sikku, Kiruna
Startar i godtagbar fart&stil i ett litet format. Andra släpp: Går upp sig något. FIS. Tredje släpp:
Som tidigare. Fjärde släpp: Som tidigare. FIS.Femte släpp: Tröttnar helt. 0 UKL 60 min.

ÖKL
SE40489/2019 IRST RIMBÄCKENS C-AYA, äg & för, Jan-Olof Daniels, Risögrund
Startar i mycket bra fart, stil och format. Stöter en ripkull och går efter. 0 ÖKL 12 min.

SE60256/2017 ESH BOSSBÖEN´S POLAR AV MYRHEDENS, äg & för, Jan-Olof Tano

Startar i mycket bra fart&stil, slår enormt stora slag men är egenrådig och svår att styra.Andra
släpp: Befäster intrycket från sitt första. Tredje släpp: Är nu mer sammarbetsvillig. Tar stånd och när
förare och skytt kommer fram reser han villigt och precist, är helt lugn i flog o skott. Apporterar
utlagd fågel godkänt.2 ÖKL 45 min.

SE34214/2019 IRST GIDDESDOTTERS B SPEJA, äg & för Fredrik Karlsson, Luleå
Stöter tillsammans med partner direkt efter släpp och går efter hejdlöst.0 ÖKL 2 min.

SE47707/2029 IRST ZINDRA, äg & för Robert Olausson, Hortlax
Stöter en kull direkt efter släpp, respekterar först, men hakar sedan på partner och går hejdlöst efter.
0 ÖKL 2 min

SE29354/2015 IRST RIPFINNAREN´S ZM LYCKA, Niclas Lindmark, Kiruna
Startar i mycket bra fart, stil och format. Andra släpp: Som tidigare, stöter en ripkull men
respekterar.Partner fågelarbete. Tredje släpp: Går ner sig och blir väldigt försiktig, stöter en ripkull
medrespekt. Efter de så blir hon rotig och smyger resten av släppet: 0 ÖKL 40 min.

Jag tackar för förtroendet att få döma och att få åka helikopter rätt ut i ripmarken det är Världklass!
/Peter Mattsson

