
SKL 20220403, RITSEM 
Domare: Peter Mattsson 

Mark: Seukok 

Förhållanden: Blåst och snöfall, bra med ripor 

 
 IRST  GIDDESDOTTERS B SPEJA SE34214/2019, äg & för Fredrik Karlsson, Luleå 

PH  VETPOINTS LILLE ULVENSE35091/2018, äg Lena Gustafsson, för B-O 
Johansson, Kiruna 

 ESH  GIDDES N GANGSTER SE20087/2017, äg & för Ola Backe, Malmberget 

 EST  JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 

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

IRSH  FJÄLL LYCKANS LT VIDAR SE41932/2019, äg & för Mats Haapaniemi, 
Kiruna 

ESH  JAKTSTORMENS FALCON se29271/2020, äg & för Anders Lundberg, 
Gällivare 

ESH  JAKTSTORMENS ALLAN SE20766/2016, äg & för Anders Lundberg, Gällivare 

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

 ESH  JAKTSTORMENS DIO SE28827/2019, äg & för Torbjörn Ahnqvist, Gällivare 

 ESH J GIDDES L PRICKEN SE32930/2015, äg & för Roger Englund, Kiruna 

Första släpp 

Ulven- Vidar 

Ulven går i mycket bra fart och stil, kunde ha lite större format. Vidar går i mycket bra fart, stil och 
format. I slutet på släppet tar Vidar stånd som han håller länge, han avancerar villigt men ingen fågel. 
Ulven över. 10 min. 

Gangster-Luna 

Gangster går i mycket bra fart, stil och format. Visar sekundering på partners tomstånd, han tar själv 
stånd i slutet på släppet som han löser själv. Luna går i mycket bra fart, stil och format, tar stånd 
avancerar villigt men ingen fågel. FIS som ej kan bedömas. Gangster över. 10 min. 

Col-Allan 

Col går i mycket bra fart, stil och format. Allan går i mycket bra fart, stil och format och tar stånd lång 
upp på fjället på fjällripa som lättar av sig själv och Allan är helt lugn. FIS. Allan över. 10 min. 

Ebba-Dio 

Ebba tar förningen direkt i utmärkt fart, stil och format. Dio går också mycket bra, men har tendenser 
att bevaka partner. Ebba över. 10 min. 

Speja-Pricken 



Pricken startar med att slå ett långt slag upp på fjället och tar stånd på fjällripa. Dem lättar och han kan 
inte hålla sig och går efter. Pricken utgår. FIS 2 min.. 

Speja-Falcon 

Speja går i mycket bra fart, stilen är lite lågt huvud i bra format. Falcon i mycket bra fart, stil och 
format men har en del stop som stör. Båda lika. 10 min. 

Rangering första rundan: 1 Allan med stånd 2 Ebba 3 Dio 4 Col 5 Gangster 6 Ulven 7 Luna 8 Speja, 
Falcon 9 Vidar 

Andra rundan 

Vidar-Col 

Col tar förningen som han håller hela släppet, har en markering som han löser själv. Vidar som 
tidigare. Col över. 10 min. 

Ulven- Gangster 

Ulven går upp sig mycket bra, dom växlar om förningen. Båda lika. 10 min. 

Luna-Dio 

Nu söker inte Dio, han vill bara hänga på partner, Utgår 2 min.  

Luna-Falcon 

Luna försvinner direkt efter släpp, återkommer efter 10 minuter. Falcon jagar tillsammans med oss, 
har en del markeringar. Falcon över. Luna utgår.10 min. 

Ebba-Allan 

Ebba fortsätter att söka utmärkt, hittas i stånd och ripa lättar något oprecist. Ebba helt lugn i flog och 
skott. Godkänd apport. Allan fortsätter som tidigare. FIS. Ebba över. 10 min. 

Rangering efter andra rundan: 1 Ebba med fågel 2 Col 3 Ulven, Gangster 4 Allan 5 Falcon 6 Vidar 7 
Speja 

Speja- Vidar 

Dagen börjar märkas på Speja. Vidar jagar fortsatt bra. Båda utgår. 10 min. 

Ulven-Allan 

Båda går mycket bra. Ulven över. 10 min. 

Gangster-Falcon 

Båda hundarna tar stånd, ska avveckla Falcons stånd först. Han avancerar villigt, fågel lättar utom 
jaktbart håll och då lättar också Gangsters fåglar, det flyger ripor i omgångar i området. Båda utgår. 10 
min. 

Col-Ebba 

Ebba går ner sig i detta släpp, Col tar förningen, han tar stånd men resultatlöst. Det lättar fågel i 
området som är utom jaktbart håll. Ebba över. Col utgår. 10 min. 

Rangering efter tredje rundan: 1 Ebba med fågel  2 Ulven  

Ebba-Ulven 



Ulven går mycket bra, tar stånd. Ripan sitter precis framför och den lättar när vi kommer till. Han är 
helt lugn i flog och skott, apporterar utmärkt. Ulven över. 5 min. 

1 SKL CERT  Vetpoints Lille Ulven 

2 SKL Giddesdotter Ebba 

Det fanns fågel men dom var inte samarbetsvilliga. 

Peter Mattsson 


