
FA Gottland 20221013                                                                                                                                                               
SM kval parti 2                                                                                                                                                                   
SKL                                                                                                                                                                                      
Mark: Stava                                                                                                                                                                 
Domare: Daniel Gustavsson                                                                                                                        
Förhållanden: Fin höstdag med växlande molnighet ca 14 + grader. Bra tillgång på fasaner.  

PH J KOKANEE`S BIMBO SE30820/2019, äg & för Robert/sara Åkerlind/lewerentz, Tvärålund 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS JACKIE SE41982/2020, äg & för Tommy Och Lena Hagerlund, 
Skyllberg 
PT J KOKANEES BUBBI NO37266/20, äg & för Per Brekke, Fiskum 
IRST J RIPFINNARENS EP JOYCE SE30938/2018, äg & för Tommy & Lena Hagerlund, 
Skyllberg 
PT J AERIS BS BARBIE SE37262/2020, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
PH J RIPTRYFFELNS GRETSKY SE18666/2017, äg & för Björn Antonsson, Jukkasjärvi 
PT J RIDDARSPORRENS RIETJE SE54723/2015, äg & för Björn Meijel, Ljugarn 
PT J TOP POINT IRIS SE21484/2018, äg & för Henrik Nilsson, Lidköping 
PT J BJÖRÅS ELDA SE57927/2016, äg & för Björn Danås, S Sandby 
IRSH TRIALER; DPCh.DSCh,SNIPE Ch, DKJCh VILSLEV NILSSON VDH/DPSZ IS17/001, äg 
& för Heike Sporleder, Hambyhren 
IRST J FJÄLLDEMONENS LOPEZ SE20000/2019, äg & för Niklas Bodin, Gustafs 
  
1:a rundan 10min  
Bimbo – Jackie 
Bimbo startar i mycket bra fart i en mycket bra stil. Hon har en långsträckt galopp och får med 
sig marken på bredden med korrekta vändningar.  
Jackie startar i mycket bra fart och stil men i ett allt för öppet sök i dålig kontakt med sin förare. 
Hon avslutar släppet med att gå ur hand.  
Bimbo över Jackie som utgår.  
EB: Bimbo FF, FS. Jackie IF 

Lopez – Bubbi  
Lopez går i mycket bra fart  i en mycket bra stil, täcker sin mark väl. Mot slutet av släppet tar 
hon ett skarpt stånd, avancerar villigt på order utan att påvisa vilt. Bubbi går i mycket bra fart. 
Uppvisar ett stort välanlagt sök med korrekta vändningar. Hon går i en  mycket bra stil med en 
långsträckt galoppaktion.  
Bubbi över Lopez  
EB: Lopes FF, Bubbi FS 

Joyce-Barbie 



Joyce går i mycket bra fart och stil i ett utmärkt sök med korrekta vändningar. Barbie  går i 
mycket bra fart i mycket bra stil i en långsträckt galoppaktion. Men blir tidvis lite öppen i sitt 
söksupplägg.  
Joyce över Barbie. 
EB: Joyce FS, Barbie FS 

Gretsky – Rietje  
Gretsky går i mycket bra fart och stil i ett stort för det mesta välanlagt sök. Bitvis blir hon lite 
öppen i sin reviering. Rietje går i utmärkt fart i en mycket bra stil i ett välanlagt sök. Vi avslutar i 
en mer täckt mark som Rietje jagar av utmärkt.  
Rietje över Gretsky. 
EB: Ritje FS, Gretsky IF 

Iris – Elda  
Iris går i mycket bra fart och stil. Vi startar i en mindre hagmark som är delvis igenvuxen. Iris 
försvinner vid en väg. Hon hittas i stånd, under avancering lättar fasan inom håll, Iris är lugn i 
flog och skott. Avslutar med en mycket bra apport på utlagd fågel. Elda går i mycket bra fart och 
stil i en mindre hagmark. Har ett resultatlöst stånd under partner fågelarbete.  
Iris över Elda. 
EB: Iris FF, FS. Elda FS. 

Nilsson- Bimbo ( 2.a runda)  
Omgående stöter Bimbo fasaner och är alldeles för orolig i flog.  
Nilsson över Bimbo som utgår.  
EB: Nilsson FS 

Rangering 1:a rundan. Iris ( med fågelarb) Bubbi- Rietje- Joyce- Gretsky- Barbie- Nilsson- 
Lopez- Elda  

2:a rundan 10min 
Nilsson –Joyce  
Startar i bra vind i palsternackor. Båda hundarna går som tidigare. Nilsson stöter fågel med 
respekt vid två tillfällen. Två upplagda lägen som ingen av hundarna utnyttjar.  
Båda utgår. 

Barbie – Lopez  
Lopez revierar utmärkt med korrekta vändningar. Försvinner i dikeskant, föraren anmäler stånd. 
På väg fram lättar fasan, skytten skjuter i luften tyvärr utan att jag hinner se Lopez som hittas 
sittande i området. Barbie något offensiv i sitt sök, chans på fågel.  
Lopez över Barbie  

Gretsky – Elda  



Gretsky tappar sin marktäckning under släppet och saknar intensitet. Elda tar förningen i släppet 
och uppvisar ett utmärkt sök i mycket bra fart och stil. 
Elda över Gretsky  

Rietje – Bubbi  
Båda går som tidigare och växlar om förningen. Båda hundarna i utmärkt reviering. När vi 
kommer in i morötter lättar en rapphönskull från området där Rieje befinner sig.   
Bubbi över Rietje  

Lopez – Iris  
Iris går i mycket bra fart och stil på öppen mark, har ett tomstånd. Lopez går som tidigare. Fäster 
stånd mot dike, fasankull lättar innan vi hinner fram i läge. Vi släpper på hundarna igen. Längre 
fram fattar Lopez stånd igen, avancerar villigt på order och reser precist på fasantupp. Är lugn i 
flog och skott.  
Lopez över Iris 

Segrarklassen avlutas och Lopez är en värdig vinnare som tagit vara på sina chanser på fågel.  

1 SKL Cert  FJÄLLDEMONENS LOPEZ för Niklas Bodin  
2 SKL  TOP POINT IRIS för Henrik Nilsson  

Övriga hundar klara för SM final: 
Bubbi , Rietje , Elda & Barbie.  


