
ÖNFK Fjällprov Dundret 20211017 

Vänster och Höger sida gryt 

Nordvästlig vind, ca 4 m/ sek som ökade efterhand tillsammans med snöfall. Verkligt tungt före för 

hundarna! Dagen bjöd på ett fåtal ripor som olyckligtvis låg och tryckte i sina gropar. Hundarna var av 

hög klass och förare som verkligen jobbade för att få ut det bästa ur sin hund. Flertalet av oss åkte 

skidor, men det fanns tre stycken som gick i den tidvis halvmeter djupa snön.  

Ukl 

Est Mahjorts C Clara SE211355/2020 Förare Mikael Hjort   

Clara växlar mellan utmärkt till mycket bra fart, stil och marktäckning över dagen Hon har en härlig 

energi i sin aktion. Idag kommer hon ej för fågel. 4 släpp, 55 min. 0 pris. IF   

Est Aulumboens Rina SE50193/2020 Förare Lasse Sjöblom 

Rina går över dagen i utmärkt fart och stil. Hon får otroligt mycket mark med sig då hon har en riktigt 

bra reviering i såväl med- som motvind. Rina är en fröjd att se i fjället!! Idag kommer hon ej för fågel. 

4 släpp, 52 min. 0 pris IF  

Gsh Endalshöjdens Franz Ferdinand SE20624/2020 Förare Janne Pellika 

Franz Startar i bra till mycket bra fart, stil och bredd. Efterhand i följande släpp går han upp sig mer 

och mer till att bli i mycket bra fart, stil, reviering och bredd! Idag kommer han dock ej för fågel. 4 

släpp, 56 min. 0 pris. IF 

Esh Mahjorts C Timor SE21354/2020 Förare Ann-Christin Aspvik  

Timors förare hade det tungt då hon pulsade i snön. Det var således inte lätt att stötta sin hund. Timor 

jobbade ändock verkligt bra i 3 släpp med mycket bra fart, stil och reviering. Han fick med sig rejält 

med mark tills han börjar tröttna rejält i sista släpp. Idag kom han ej för fågel. 4 släpp, 58 min. 0 pris. 

IF 

Gst Fjällyrans Axa SE13189/2020 Förare Anna Östdhal 

Axa i mycket bra till utmärkt fart, stil och reviering över hela dagen.  I andra släpp blir hon störd av 

partner vilket hämmar söket. Hon är en fröjd att se i fjället. Idag kommer hon ej för fågel. 4 släpp, 55 

min. 0 pris. IF 

Pt Forsrännarens Johanna SE40752/2020 Förare Anders Fors 

Johanna växlar i släppen mellan utmärkt till mycket bra fart, stil och reviering. Hon uppvisar detta i 

såväl mot- som medvind. Idag kommer hon dock ej för fågel. 4 släpp, 57 min. 0 pris. IF 

Esh Troca SE56337/2020 Förare Jesper Eriksson 

Detta är såväl Trocas som Jespers första start på jaktprov. Idag är Troca intresserad av partner, vilket 

hämmar hans eget sök. Dock när det släpper uppvisar han en stor bredd i mycket bra fart, stil och 

reviering. Emellanåt blir det stopp i marken då han försöker utröna vad som döljer sig i snön.  Efter 

två släpp måste han dock avslutas. Troca kommer ej för fågel idag. 2 släpp. 25 minuter och 0 pris. IF  
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