
FA, NNFK, Lofsdalen SKL 20220423  
Domare: Peter Hoyer 

Mark: Slagavallen 

Förutsättningar: Stor öppen myrmark med insprängda björkdungar och mycket barfläckar 
Fantastiskt vårvinterväder med sol och runt 10–12 grader plus utöver dagen och lätt vind från 
nordost. Nattfrost gjorde att föret höll i princip hela dagen. Mycket välbesatt med ripa som 
gjorda att alla hundarna fick de chanser som behövdes. 
    

ESH AXE NO36314/18, äg o för Caroline Steiro,  

GST HORNDALENS LBH NIRA NO57472/18, äg o för Helmer Sjövold, Röros 

GST J ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg o för Jean-Marc Chabloz, Frösön 

EST STINA SE21994/2019, äg o för Alexander Bennergård,  

GST JIMBALAYAS JENA SE13414/2019, äg o för Maria Köhler, Hede 

PH TOP POINT PURDEY SE21476/2018, äg o för Alexander Bennergård 

GST J ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg o för Jean-Marc Chabloz, 
Frösön 

EST HERRSKAPETS THE GOLDEN ROSE SE14806/2018, äg o för Per Olof Eriksson, Mora 

PH KOKKANES ZEBB SE13730/2020, äg o för Pelle Eriksson, Kungs Husby 

IRSH NORRLANDS GUIDENS PAPPUT SE36168/2018, äg o för Vegard Davidsen, Alnö 

IRSH AIKO NO55696/14, äg o för Morten Randen, Röros 

PT J AERIS BR IPA SE49824/2016, äg o för Jan Svensson, Sollefteå 

IRSH J NORRLANDS GUIDENS TASS SE34569/2015, äg o för Vegard Davidsen, Alnö 

ESH RICCO NO45685/18, äg o för Björnar Stokkebekk, Skotterud 

PH ORREMÅSANS TIBAZT SE28347/2019, äg o för Caroline Wallin Svensson, Mörsil 

Första rundan i mot/sidvind, släpptid 10 minuter 

Axe-Nira 

Axe i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet i ett mycket bra format 

Nira börjar lite försiktigt och vill häfta sig på markvittring men ökar ganska snart till mycket 
bra fart och stil med mycket bra bredd och djup i söket. 



Axe över Nira för en bättre inledning 

Sessan- Stina 

Sessan börjar försiktigt, går snabbt upp sig till mycket bra fart och stil i ett utmärkt format, 

Stina i utmärkt fart och mycket bra stil i ett utmärkt format. 

Ripa kommer ur marken en bit framför oss utan att vi kan se någon av hundarna. 

Stina över Sessan för bättre inledning och fart 

Rangering 

Axe-Stina-Nira-Sessan 

Jena-Purdey 

Jena börjar i bra fart och stil och kovänder inledningsvis på båda sidor och tappat format, går 
upp sig och söker nu i mycket bra fart och stil med mycket bra format. Söker i område där 
partner senare finner fågel. 

Purdey i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet i mycket bra format. Stånd 
en bit ut, på väg fram lättar fågel utanför jaktbart håll och Purdey är komplett lugn i flog. Går 
villigt på när vi är framme men tyvärr inga fåglar kvar.  

Båda fortsätter sitt sök i samma område och Jena tar stånd i en björkdunge längre fram. 
Purdey kommer in i dungen och jag kan inte avgöra vad som händer mer än att det kommer 
två ripor ut ur dungen och två hundar som förföljer långt. Båda utgår 

Rangering 

Axe-Stina-Nira-Sessan 

Dolly-Rose (5 minuter) 

Dolly inledningsvis i bra fart och stil som ökar till mycket bra. Tar stånd mot björkdunge men 
på vägen fram löser hon ut, slår ner i vind och söker vidare. Kommer senare tillbaka till 
samma dunge och tar stånd igen. Reser friskt och precist ripa och börjar sakta ner men ökar 
igen i skott och går tyvärr för långt efter för denna klass. 

Rose i bra fart och stil i bra format. Tar stånd i område där partner tidigare stått tomt, reser 
villigt i etapper men utan resultat. 



Rose över Dolly som utgår 

Tibazt som udda hund får fortsätta mot Rose som har tid över. 

Rose-Tibazt 

Rose fortsätter som förut, domare stöter fågel bakom henne och hon har ytterligare en chans 
på ripa i detta släpp. Det blir för många chanser och i tillägg är söket inte på klassnivå, 

Tibazt lägger sig på vinden och försvinner i princip omedelbart utom synhåll När det återstår 
en minut av släpptiden kommer det en ripa 50 meter framför oss och ett svart pointerhuvud 
dyker upp. Hur Tibazt kom dit och hur länge han varit där är en gåta. Han blir belastad av 
kontakten men är tillbaka inom släpptiden. 

Tibazt över Rose som utgår 

Rangering 

Axe-Stina-Nira-Sessan-Tibazt 

Zebb-Papput 

Zebb i bra fart och stil med bra format. 

Papput i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet i mycket bra format. Stånd 
i björkdunge som hålls länge, på väg fram innanför jaktbart håll ser vi ripa som springer 
framför Papput. Förare ger resningsorder och Papput reser villigt på springande fågel och 
lugnas på tillrop i flog och skott. Papput gör en utmärkt apport 

Papput över Zebb 

Rangering 

Papput-Axe-Stina-Nira-Sessan-Tibazt-Zebb 

Aiko-Ipa 

Aiko i bra fart och stil med bra format där det saknas lite intensitet. Partner har fågel och Aiko 
har ytterligare en chans i släppet. Med brister i söket blir detta för mycket och Aiko får utgå 



Ipa i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet i mycket bra format. Tar stånd 
långt ut och på väg fram lättar ripa precist inom jaktbart hålloch Ipa lugnas på tillrop. Ipa gör 
en mycket bra apport och stöter senare ripa och lugnas på tillrop 

Ipa över Aiko som utgår 

Rangering 

Papput-Ipa-Axe-Stina-Nira-Sessan-Tibazt-Zebb 

Tass-Trico 

Tass i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet i utmärkt format.  

Trico börjar försiktigt men går sedan upp sig och söker i mycket bra fart och stil i utmärkt 
format. Stånd långt ut, på väg fram ser vi Tass komma in i området, han går förbi Trico på 
nära håll och tar stånd framför honom. Här borde Tass absolut ha sekunderat men Trico låter 
sig inte provoceras utan står kvar. 

Prekär situation, men jag bedömer att Tass står väldigt nära riporna och det bästa vi kan göra 
är att låta Trico resa och huvuduppgiften för Tass är att vara lugn. Trico går villigt fram på sin 
förares resningsorder men det gör Tass också och de triggar varandra att gå för långt efter i 
flog och skott. Tyvärr för Trico men båda utgår. 

Rangering efter första rundan 

Papput m fågel-Ipa m fågel -Axe-Stina-Nira-Sessan-Tibazt-Zebb 

Vi tar en kortare fika och sätter upp runda 2. Vi svänger rakt in i vinden och ökar släpptiden 
till 15 minuter 

Zebb-Tibazt 

Zebb i mycket bra fart och stil med bra format där det saknas lite i intensitet. 

Tibazt i mycket bra fart och stil i mycket bra format med god kontakt. Han tar stånd långt ut 
på kanten och reser villigt och precist på order men går tyvärr alldeles för långt efter i flog 
och skott. 

Zebb har nu tappat fågel två gånger till olika partner så båda utgår 

Sessan-Nira. 



Sessan i mycket bra fart och stil i utmärkt format.  

Nira i mycket bra fart och stil i utmärkt format. 

Båda hundarna går stort och rejält men hela tiden i god kontakt. Båda försvinner i lite 
kulligare terräng mot slutet av släppet och hittas i samstånd precis där dom skall vara. När alla 
är i position reser båda på kommando villigt och precist ripor och båda är lugna i flog och 
skott. Ett supert fågelarbete i en provocerande situation, en fröjd för ögat! 

Sessan apporterar mycket bra och Nira utmärkt. 

Nira över Sessan med en utmärkt apport. 

Rangering 

Nira-Sessan 

Stina-Ipa 

Stina i mycket bra fart och stil i utmärkt format i något tätare och kulligare terräng. Hittas i 
stånd, partner kommer till rakt bakifrån och går förbi och runt Stina som ej låter sig 
provoceras utan står kvar. Reser villigt, slår ner i vind och tar nytt stånd. Reser igen kort och 
precist och är komplett lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt. 

Ipa i mycket bra fart och stil i ett något perifert och ostrukturerat sök. Kommer in i partners 
stånd när föraren letar henne och borde absolut ha sekunderat men går förbi och runt partner 
och fortsätter sitt sök. 

Stina över Ipa som utgår 

Rangering 

Stina- Nira-Sessan 

Axe-Papput 

Axe i mycket bra fart och stil, blir lite ensidig i bäckdal och tappar mark högre upp till partner 
där det fanns två chanser på fågel. 

Papput i bra fart och stil i bra format, markerar och försöker lokalisera fågel men stöter och 
lugnas på tillrop. Domare stöter senare ripa bakom Papput. 

Axe över Papput på format och intensitet 



Rangering efter andra rundan 

Stina m fågel- Nira m fågel-Sessan m fågel-Papput m fågel-Axe m 2 chanser 

Efter en snabb kopp kaffe väljer jag att ta ut Stina och Nira i ett kort finalsläpp. De har inte 
mötts förut, båda ligger på en mycket hög kvalitetsnivå utan något som direkt särskiljer dem. 
Vi vänder tillbaka och går i ren medvind första gången idag. 

Stina-Nira (finalsläpp) 

Stina tar kommandot, tar med sig djupet i medvinden och vinner släppet 

Därmed avslutas NNFKs segrarklass med följande lista 

1 skl cert/CK; Stina. En utmärkt sökare med ett högklassigt fågelarbete. Vinner finalsläppet. 

2 skl CK; Horndalens LBH Nira. En utmärkt sökare som tog vara på sin chans med ett 
fågelarbete av hög klass. Hårfint efter vinnaren efter finalsläpp. 

3 skl CK; Zettertjärns Sessan. En utmärkt sökare med ett fågelarbete av hög klass. Hårfint 
efter 2:an på grund av små skillnader i apporten och en ”liten” chans.  

4 skl; Norrlandguidens Papput. En mycket bra sökare med ett fågelarbete av hög klass. Tappar 
något av sitt sök i andra släpp och med dessutom 2 goda outnyttjade chanser blir det inget 
tilläggspris. 

En av dessa dagar man kommer att komma ihåg länge och lever för. Det fanns alla 
möjligheter att få en full lista och mer därtill. Som alltid nya och spännande situationer som 
man förhoppningsvis kan lära sig något av. Stort tack till Kicki och Lena för ett fantastiskt 
jobb i provledning och ett välkomnande och väl arrangerat prov. 

Bergeforsen, Lunde i slutet av april 2022 

Peter Hoyer


