
SKL ÖNFK PIRTTUVUOPIO 20220910 
Domare: Roger Larsson 
Mark: Västra gryt 
Förhållanden: Svag västlig vind, temp ngn plusgrad på morgonen senare under dagen sol 
och temp runt 12-15 grader 

PT VETPOINT’S TIA, SE23128/2012, äg Lena Gustavsson för B-o Johansson 

ESH GIDDES L PRICKEN, SE32930/2015, äg och för Roger Englund 

PH RIPTRYFFELNS GRETSKY, SE18666/2017, äg och för Björn Antonsson 

PT VETPOINT’S TASSA, SE36289/2014,  äg och för B-o Johansson 

EST SELFORSLIAS NOCCO, NO58568/19, äg och för Kelly Aakre, Norge 

PT ROKKOMBORRES B LUNA, SE35913/2016,  äg Jonatan Öhman, för Anna Mattsson 

IRSH FJÄLL LYCKANS LT-VIDAR, SE41932/2019, äg och för Mats Haapaniemi 

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

PH VETPOINT’S LILLE ULVEN, SE35091/2018, äg Lena Gustavsson för B-o Johansson 

ESH JENTENES FF NANUS, NO55940/19, äg och för Ann Helen Sedolfsen 

IRT GIDDESDOTTES B EBBA, SE34212/2019, äg Susanna Gidlund för Anders Gidlund 

IRST ZINDY, SE47709/2019, äg och för Harry Oskarsson 

EST SLEFORSOIA’S MILEY CYRUS, NO58569/18, äg och för Geir-rune Stensland  

Runda 1. 15 minuter 

Pricken-Tia 

Pricken söker i mkt bra/utmärkt fart o stil, söker mkt bra till utmärkt i format och reviering 
med mkt bra kontakt, hittas i ett högrest stiligt stånd i slutet av släppet, avancerar och reser 
två ripor precist, respekterar ej godtagbart i flog och skott skytten fäller en ripa. Tia i bra till 
mkt bra fart och stil söker av marken i sid/medvind bra till mkt bra, kopplas upp vid partners 
stånd.  Pricken utgår 

Zindy-Gretzky 

Zindy i mkt bra fart och stil söker av marken i motvind bra/mkt bra. Gretzky i mkt bra/
utmärkt fart och stil, söker av anvisad mark mkt bra/utmärkt i format, bredd och reviering, 
stöter singelripa och respekterar, Rangering: Gretzky, Zindy, Tia 

Tassa-Miley 5 minuter 



Tassa i mkt bra fart och stil söker av marken bra/mkt bra. Miley startar i mkt bra fart och stil 
stöter fågel efter 5 minuter, respekterar ej. Utgår                                                                                                  
Tassa-Ebba 10 minuter.                                                                                                                       
Ebba går i mkt bra fart och stil söker av marken mkt bra. Tassa fortsätter sitt bra/mkt bra sök.         
Ebba över Tassa med större format. Rangering Gretzky, Ebba, Zindy, Tassa, Tia. 

Luna-Nocco 

Luna i mkt bra /utmärkt fart och stil söker av marken mkt bra/utmärkt i format bredd och 
reviering. Stöter ripa respekterar, strax efter ny stöt med godtagbar respekt senare i släppet har 
partner två stötar. Nocco i mkt bra fart och stil söker av marken mkt bra, stöter en ripa 
respekterar, senare ny stöt på ripa men respekterar inte i uppfloget. Utgår  Rangering: 
Gretzky, Ebba, Zindy, Tassa, Tia, Luna 

Vidar-Fröken 

Vidar startar i mkt bra/utmärkt fart och stil söker av anvisad mark mkt bra, Fröken Lilla går i 
mkt bra  fart och stil söker av marken mkt bra. Vidar över Fröken med ngt större format                                                                      
Rangering: Vidar, Gretzky, Fröken, Ebba, Zindy Tassa, Tia, Luna 

Ulven-Nanus 

Ulven i mkt bra fart och stil i ett mkt bra sök vad gäller format, bredd och reviering, ses i 
stånd, vi kommer fram, Ulven reser på order ripa lugn i flog och skott, skytten fäller i högt ris, 
Ulven får en svår apport där den skadade ripan löpt undan, men han finner den och apporterar 
in den mkt bra. Nanus visar upp mkt bra fart/stil söket är egenrådigt och oläsbart, borta stora 
delar av släppet, kommer in i marken till slut där partner står och kopplas upp.                                                     
Rangering: Ulven med komplett fågelarbete, Vidar, Gretzky, Fröken, Ebba, Zindy, Tassa, Tia, 
Luna, Nanus 

Väljer att ta med dom åtta första hundarna till runda två. Nanus och Luna utgår 

Runda 2. 15 minuter 

Tia-Zindy 

Tia söker bra/mkt bra, Zindy söker mkt bra med ngt större format. Zindy över Tia 

Rangering; Zindy, Tia 

Ebba-Tassa 

Ebba söker mkt bra, Tassa söker bra/mkt bra Ebba över Tassa med större format 

Rangering: Ebba, Zindy, Tassa, Tia 

Fröken-Gretzky 

Gretzky fortsätter i utmärkt fart och stil i ett mkt bra sök, Fattar ett stramt stånd mot videris på 
bergsida, reser på order en singelripa, respekterar utmärkt i flog o skott, apporterar fälld ripa 
mkt bra. Fröken söker fortsatt mkt bra. Gretzky med komplett fågelarbete över Fröken 



Rangering. Gretzky, Ebba, Zindy, Tassa, Fröken, Tia  

Vidar-Ulven 10 minuter 

Ulven fortsätter sitt effektiva mkt bra sök, Vidar fortsätter också mkt bra, ripa ses lätta i ris i 
området utan att det kan bedömas varför, senare Ulven stramt stånd, Vidar stoppas. Ulven 
reser kort och precist helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel mkt bra. Ulven 
komplett fågelarbete över Vidar 

Vidar- Ebba 5 minuter ( Ebba 5 minuter tillgodo från första släpp) 

Vidar fortsätter mkt bra, fattar strax efter start stånd mot ett högvide, reser ripa mkt bra, är helt 
lugn i flog och skott och apporterar utlagd fågel mkt bra, senare Ebba en stöt i området som 
respekteras. Vidar med fågelarbete över Ebba. 

Då väljer jag att avsluta dagens segrarklass. Jag har tre hundar placerade. Tre gedigna 
viltfinnare och viltbehandlare av mkt hög klass och skytten gjorde sitt jobb och fällde vid tre 
tillfällen. 

1 skl  cert Vp Vetpoints Lilla Ulven 

2 skl Ck Vp Riptryffelns Gretzky 

3 Skl Ck  Fjällyckans Vidar 

Roger Larsson 2022-09-15 


