
FA Skogs SM KVAL Orsa Noppikoski 
Mark  
SKL 2022-09-03 
Domare: Jan Andersson 
Förhållanden: Dålig eller ingen vind och varmt 

SKL 

PT HÄRJARÖS SILVA SE23395/2020 äg & för Rolf Sandström 

Silva startar i en mycket bra till bra fart inget riktigt klös i steget idag, stilen mycket bra till 
utm, revieringen är mycket bra i dålig vind, formatet saknar lite bredd och är mycket bra till 
bra. Silva går i en mycket bra kontakt. I andra släpp så går hon upp sig men efter 10 min så 
slutar hon jaga och föraren väljer att koppla sin hund.EB, 2 släpp, 25min. 0 Skl 

EST BJONNÅLIAS LINN NO31904/2013 äg & för Hedi Kristin Övstetun 

Linn startar i mycket bra fart, stil och format, hon går i en öppen revieringen som är bra, 
kontakten är också bra. I andra släpp får hon alldeles för mycket djup i slagen som gör att hon 
tappar mycket mark. EB, 2 släpp, 30 min. 0 Skl 

PH CARNBRINGS TOM COLLINS SE14183/2016 äg & för Martin Hallberg 

Collin startar mycket bra fart, stil, reviering, format och kontakt. Collin försvinner över en 
backe och hittas i skogsbrynet på andra sidan backen i ett stramt stånd, när vi är på väg fram 
reser Collin djärvt självständigt och får upp en stor orrkull, Collin är inte lugn och får upp 
flera orrar innan han kan kopplas. EB, 1 släpp, 8 min, FF. 0 Skl 

GST JIMBALAYAS JENA SE13414/2019 äg & för Maria Köhler 

Jena startar i en utmärkt fart och i mycket bra stil, reviering, format och kontakt, hon gör en 
kort markering och vi ser orrar lättar från trädtopparna i omgångar. Jena går i en väldigt hög 
intensitet.I andra släpp går Jena utmärkt i alla egenskaper, en fröjd att se. Jena går över en 
liten kam på myren och stöter ripor i dålig vind med full respekt, Jena manas på av sin förare 
och stöter så ytterligare ripor och är inte helt lugn. EB, 2 släpp, 25 min, FF. 0 Skl 

IRSH STRÄVSAMMA JORM SE46199/2016 SE äg & för Per Andersson-Kemiläinen 

Jorm startar i mycket bra fart, stil, format, revering och kontakt en kraftfull hane som mattas 
lite i slutet av släppet men håller ändå sin nivå. I andra släpp befäster han sitt goda intryck 
från första släpp, Jorm försvinner i en dunge med gammelgranar i en torrbacke på myren, 
efter en kort stund hittar vi Jorm i stånd i slutet av grandungen, Jorm reser kort ripkull på 
order och är lugn i flog och skott, två ripor fälls av undertecknad som apporteras utmärkt till 
sin förare. EB 2 släpp, FF, 30 min.1 Skl med cert VP 

PH CARNBRINGS RUSTY NAIL SE14186/2016 äg & för Alex nder Johansson 



Rusty startar i en mycket bra stil, fart, kontakt och format, revieringen är mycket bra till 
utmärkt. I andra släpp går han som i första släpp, vi trampar upp två ripor i hundens 
sökområde, vi fortsätter framåt och Rusty fäster ett stramt stånd vid en slänt, Rusty reser friskt 
på order och har en kort bromssträcka. Vi lägger ut en apport som apporteras mycket bra. EB, 
2 släpp, FF, 30 min. 2 Skl 

Rangering efter första rundan Rusty, Jena, Jorm, Silva, Linn. Utgår gör Collin 

Rangering efter andra rundan Jorm, Rusty, Linn. Utgår gör Jena och Silva 

Jag väljer då att avsluta dagens segrarklass/SM-kval med en värdig vinnare, som gått felfritt 
hela dagen och en andra placerad som hade lite smolk i bägaren under dagens resa. 

1 Skl cert, VP Irsh Strävsamma Jorm, ägare: Per Andersson 

2 Skl PH Carnbrings Rusty Nail, ägare: Alexander Johansson 

Stort tack för att jag fick det ärofulla uppdraget att döma era hundar i ett Skogs-SM kval 

2022-09-08 

Jan Andersson 
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