ÖNFK Dundret, Gällivare
UKL/ÖKL 20210919, VÄNSTER SIDA VÄG/TV-MYR/SKRAVELDALEN
Domare: Peter Mattsson
Förutsättningar: Några plusgrader, lätt vind
Riptillgång: Begränsad

PT Östaglöttens Grappa SE58450/2020, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik
Startar i mycket bra fart och stil i ett utmärkt format i medvind. Andra släpp: Får gå i sidvind och går nu
utmärkt på alla vis. Tredje och fjärde släpp: Fortsätter som tidigare. Femte släpp: Stöter två ripor och går
efter en liten bit, kommer tillbaka och stöter resten av kullen tillsammans med partner. En mycket
lovande unghund. 65 min 0 UKL.

IRST Hadselöya´s AC/DC NO34813/20, äg & för Royer Andre Larsen, Sortland
Går i mycket bra fart, stil och format i medvind. Andra släpp: Går fortsatt mycket bra i god kontakt.
Tredje och fjärde släpp: Som tidigare. Femte släpp: Tar stånd men kan ej presentera fågel, får fortsätta.
Nytt stånd som inte resulterar i något. Partner stöter fågel som AC/DC förföljer en bit. Kommer tillbaka
och stöter resten av kullen tillsammans med partner. 65 min 0 UKL

GSH Fjällyrans Inka SE13192/2020, äg & för Fredrik Brännvall, Kiruna
Går i bra fart och stil i ett litet format FIS. Andra släpp: Går upp sig och har bättre marktäckning. Tredje
släpp: Som tidigare.Fjärde och femte släpp: Nu börjar Inka att tröttna. 65 min 0 UKL.

IRST Hadselöya´s Lilly Baluba NO34817/20, äg & för Royer Andre Larsen, Sortland
Går i mycket bra fart och stil i ett utmärkt format. Tar stånd, avancerar villigt men resultatlöst, hon är i
område där ripkull lättar men kan ej bedömmas. Andra släpp: Går nu utmärkt på alla vis i god kontakt.
Tredje släpp: Söker som tidigare, tar ett stånd avancerar villigt men resultatlöst. Fjärde och femte släpp:
Fortsätter att söka utmärkt. 65 min 0 UKL.

PT Vattviken´s Canasta SE29151/2018, äg & för Bengt Hansson, Svenstavik
Går i mycket bra fart och stil i ett ojämnt format FIS. Andra, tredje och fjärde släpp: Söker som
tidigare,Femte släpp: Partner har fågelarbete. 65 min 0 ÖKL

ESH Bossböen´s Polar av Myrheden SE60256/2017, äg & för Jan-olof Tano, Alttajärvi
Stöter direkt efter släpp och går efter. 1 min 0 ÖKL..

ESH Sjöspröytens VT Japp SE19332/2017, äg &för Jan-Erik Siverhall, Gällivare
Han går i mycket bra fart och format i lite tung stil. Andra släpp: Blir nu mer egenrådig och svårare att
styra. Tredje och fjärde släpp: Försvinner , kommer tillbaka när de är några minuter kvar. Femte släpp:
Som tidigare. 65 min 0 ÖKL.

ESH J Finnlidens Floke SE51453/2016, äg & för Ronnie Eliasson, Malmberget
Startar i mycket bra fart, stil och format. Andra släpp: Fortsätter som i sitt första. Tredje släpp: Startar
som tidigare men blir försiktig och det blir mycket markvittring. Fjärde släpp: Har ett tomstånd med
avance. Femte släpp: Hittas i stånd av föraren, skytt och domare kommer till. Floke reser villigt och
precist, kan stoppas acceptabelt i flog och skott. Apporterar fälld fågel bra. 65 min 2 ÖKL VP

IRSt Hoppsidaizy Av Besstrondfjellet NO48999/2018, äg & för Rune Pedersen, Tovik
Startar i bra fart men stilen är lite lågt huvud i ett bra format. Andra släpp: Går upp sig. Tredje och fjärde
släpp: Som tidigare. Femte släpp: Börjar att tröttna. 65 min 0 ÖKL

