ÖNFK Dundret, Gällivare 20210918
Domare: Henrik Nilsson
Skytt: Bertil Norlen
Klass: Ukl/Ökl
Mark: Tv-myr skraveldalen och v-sida väg
Förutsättningar: Bra väder men dåligt med fågel.

UKL
GST Fjällyrans Axa SE13189/2020, äg Peter Törnman, Kurravaara, för Anna Östdahl
Startar i bra fart och stil i ett bra format och reviering, 2a går Axa upp sig till ett mycket bra
sök, ripa lättar från område Axa befinner sig och förföljer denne tillsammans med partner
senare chans på fåglar som Axa förföljer tillsammans med partner. 3-4e söker mycket bra.
0 UKL, 4 släpp 45 min, FF, FS, IF
EST Mahjorts C Clara SE21355/2020, äg & för Mikael Hjort, Abisko
Startar i utmärkt fart och mycket bra stil där hon fastnar i markvittring stundtals, utmärkt
format och mycket bra reviering där hon nyttjar vinden väl, tappar intensiteten i söket under
dagen där hon tröttnar och fastnar allt mer i markvittring. 0 UKL, 3 släpp 35 min IF.
GSH Fjällyrans Inka SE13192/2020, äg & för Fredrik Brännvall, Kiruna
Startar i bra fart och stil i ett bra format och mycket bra reviering, 2a går upp sig till mycket
bra fart och stil och mycket bra-utmärkt format och reviering, fågel lättar där Inka befinner
sig. 3-4e fortsätter söka mycket bra-utmärkt. 0 UKL, 4 släpp 45 min FF, IF.
ESH Hicke SE56340/2020, äg & för Peter Göransson, Kiruna
Startar med att hänga på partner provas senare, 2a söker i utmärkt fart och mycket bra stil i ett
utmärkt format och mycket bra reviering som störs ngt av bevakning av partner, stoppas
föredömligt av partners stånd på håll, senare samstånd med partner i provocerad situation på
ripkull, komplett lugn i flog och skott. 3e söker utmärkt får med sig all anvisad mark har 2 st
resultat lösa stånd, tilldelas 2 UKL, 3 släpp 30 min FF,IF.
IRST Hadselöya´s AC/DC NO34813/20, äg & för Royer Andre Larsen, Sortland
Bra-mycket bra fart, stil, format och reviering, fågel i luften där Ac/Dc befinner sig förföljer
tillsammans med partner, stånd som löses senare ytterligare ett stånd som hon avancerar på
utan resultat, provgrupp trampar upp fåglar vid sidan om som Ac/Dc förföljer tillsammans
med partner. 2a fastnar till en början i markvittring och blir omständlig allteftersom blir
kontinuiteten bättre och söket förbättras till mycket bra. 3e startar mycket bra men vill fastna i
markvittring stundtals och tappar kontinuiteten. 0 UKL3 släpp 35 min FF, IF.
IRST Hadselöya´s Lilly Baluba NO34817/20, äg & för Royer Andre Larsen, Sortland
Startar i utmärkt fart, stil, format och reviering, stånd långt ute som löses och smyger å rotar
på löpor som stör stilen och kontinuiteten, omtag i marken med bägge hundarna resulterar i ett
samstånd där ripkull lättar och Ac/Dc är komplett lugn i flog å skott. 2a startar med att rota i
markvittring och kommer sig inte ut i sök till en början allteftersom börjar Baluba söka
mycket bra. Tilldelas 2 UKL, 2 släpp 25 min FF, IF.

PT Gamekeepers Blinded by the light SE43871/2020, äg & för Anna-Sara Sikku, Kiruna
Startar med godtagbar fart, stil, format och reviering, hänger på partner och har ett ej
självständigt sök. 2a går upp sig till ett bra sök men har fortsatt partner intresse stundtals. 3e
tappar orken och intensiteten i sitt söksupplägg. 0 UKL, 3 släpp, 35 min, IF.

ÖKL
IRST J Giddesdotters Taiga SE46085/2016, äg & för Sofie Gidlund, Kiruna
Söker i mycket bra fart och stil i ett mycket bra-utmärkt format och reviering ett sök Taiga
håller hela dagen, ej för fågel, 0 ÖKL, 8 släpp 80 min, IF.
PT Skeirutj Rusa SE25353/2019, äg & för Magnus Söderström, Boden
Söker i mycket bra-utmärkt fart, stil, format och reviering ett sök som Rusa håller under
dagen, stånd som är resultat löst, ej för fågel 0 ÖKL, 8 släpp 80 min, IF.
IRST J Hadselöya´s Herdiz Hanzzen SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, Stockholm
Startar i mycket bra fart, stil, format och reviering, försvinner i slutet på släppet återkommer
inom rimlig tid, resten av dagen söker Hanzzen mycket bra i sista släpp ses ripa i luften där
hon befinner sig. 0 ÖKL, 6 släpp 60 min, IF, FF.
EST Sletthallens Prima SE44453/2019, äg & för Magnus Dahlgren, Stockholm
Startar i utmärkt fart och stil i ett något stickigt söksupplägg där hund ligger långt ute i
terrängen, 2a startar i utmärkt fart och stil med bättre kontinuitet i sitt söksupplägg men blir
allt för egenrådig och försvinner samt utgår. 0 ÖKL, 2 släpp, 25 min IF.
PT Karacanis Vilja NO42171/2018, äg Terje Laagard, Bodö, för Øystein Nilsen
Startar i bra fart, stil, format och reviering, 2a går ner sig till en godtagbar nivå där hon får
manas på, allteftersom dagen lider börjar Vilja söka bättre och bättre till bra-mycket bra nivå
har i sista släpp chans på fågel som partner har på vingarna, Vilja tar ett resultatlöst stånd var
fågel legat. 0 ÖKL, 6 släpp 60 min, IF, FS.
ESH Bossböen´s Polar av Myrheden SE60256/2017, äg & för Jan-olof Tano, Alttajärvi
Startar med att bli borta återkommer en kort sekvens och försvinner resten av släppet och
avslutas. 0 ÖKL, 1släpp 15 min, IF.
PH Borgeflons Dennis SE35401/2019, äg & för Håkan Svensson, Gällivare
Söker i utmärkt fart, stil, format och reviering, samt ett utmärkt samarbete där Dennis har full
koll på sin förare och anpassar sitt sök därefter, ett sök han håller hela dagen, ej för fågel. 0
ÖKL, 8 släpp 80 min, IF.

Vill tacka provledningen för förtroendet att döma och provgruppen att ni höll humöret uppe
trots den dåliga fågeltillgången, vi gjorde ett tappert försök och jagade igenom marken med
luskamm å vände på varenda sten.
Koskullskulle den 25 september 2021
Henrik Nilsson

