
FA Pirrtivuopio 

SKL 20210925, PIRTTIVUOPIO  VÄSTRA SIDAN 

Domare: Peter  Göransson 

Förutsättningar: Ca 30cm tung blöt snö. Svag vind och dimma inledningsvis. Bättre vind 

och sikt ju längre dagen lider. 

 
PH VET POINT'S MINK SE35095/2018, äg Lena Partapuoli-nordin, Jukkasjärvi, för Lena 

Partapuoli-nordin 

PT SKEIRUTJ RAIJA SE25351/2019, äg Olov Åhman, Arvidsjaur, för Olov Åhman 

PH J SOLLIDALENS C MAXIMUS SE38203/2015, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

ESH J MYRHEDENS P-FILLE SE43395/2014, äg & för Lars Tano, Gällivare 

PT J ROKKOMBORRES B LUNA SE35913/2016, äg Jonatan Öhman, Gällivare, för Jonatan 

Öhman 

IRSH J TÄRNAFJÄLLENS EDWARD AV ALTA SE40809/2014, äg & för Olof Westerlund, 

Arjeplog 

EST TAVVAÄTNOS FRÖKEN-LILLA SE32430/2018, äg Laila Marakatt, Kiruna, för Laila 

Marakatt 

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

Gidlund 

EST J MAHJORTS B MISSY SE30989/2016, äg Mikael Hjort, Abisko, för Tina Öman 

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

 

Första rundan 15 min 

 

Mink-Raija 

 

Båda hundarna går mycket bra, Raija har förningen i släppet och revierar marken mycket bra. 

Raija fattar stånd, fågel lättar utom jaktbart håll och Raija är lugn. Även Mink respekterar 

flygande fågel. Raija över Mink 

 

Maximus-Fille 

 

Fille tar förningen i släppet och går mycket bra, får mycket mark med sig och nyttjar vind och 

terräng på ett mycket bra sätt. Maximus går mycket bra till bra fart, stil och format. Fille över 

Maximus 

 

Luna-Edward 

 

Luna blir inledningsvis borta, kommer åter inom rimlig tid. Har ett något svårläst sök. Edward 

Går mycket bra, revierar mycket bra och får mycket mark med sig. Edward över Luna. 

 

Fröken-Ebba 

 

Fröken går mycket bra. Partner fattar stånd och Fröken stoppas, blir sittande långt ut i marken 

under hela partnerns fågelarbete. Föredömligt lydig. Fortsätter där efter mycket bra. Ebba går 

mycket bra. Fattar stånd, reser villigt och precist singelripa. Apporterar korrekt. Ebba över 

Fröken. 

 

Missy-Taiga 

 



Missy går mycket bra. Kommer in i marken där partner står, stöter ripa som hon förföljer. 

Taiga går mycket bra i mycket bra format. Fattar stånd, partner kommer in och stöter ripan 

och Taiga förföljer en bit. Båda utgår. 

 

Rangering efter första rundan: Ebba med komplett fågelarbete, Edward, Fille, Maximus, 

Raija, Fröken, Mink, Luna 

 

Andra rundan 10 min 

 

Mink-Luna 

 

Mink går mycket bra, revierar marken på ett mycket bra sätt. Luna går nu mycket bra. Blir 

borta i tätt ris, hittas i stånd. Ripkull lättar och Luna är acceptabelt lugn i flog och skott. 

Apporterar korrekt. Luna över Mink 

 

Raija-Fröken 

 

Båda hundarna går mycket bra och revierar marken på ett mycket bra sätt. Raija något mer 

öppen än fröken. Fröken ses fatta stånd. På väg fram tappar vi henne, fågel lättar och Fröken 

ses stående där. Ytterligare fågel lättar och fröken är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 

Fröken över Raija 

 

Maximus-Edward 

 

Maximus går nu i mycket bra fart och stil i ett mycket bra format. Edward fortsatt mycket bra, 

får mycket mark med sig i mycket bra reviering, Edward över Maximus 

 

Fille-Ebba 

 

Fille går mycket bra, sekunderar stående partner. Ebba fortsatt mycket bra. Finnes i stånd. 

Stoppas acceptabelt av förare i flog och skott. Ebba över Fille. 

 

Jag väljer att avsluta dagens segrarklass efter andra rundan med följande pristagare på listan. 

1skl Giddesdotters Ebba 

2skl Tavvaätnos Fröken-Lilla 

3skl Rokkomborres B Luna 

 

Vill avsluta med att tacka provledningen för ett mycket väl genomfört prov och deltagarna för 

en trevlig dag på fjället. 

 

Peter Göransson  

Kiruna 

 

  

 
 

 


