
FA Gotland 20221015 
SM Final 
SKL 
Domare: Daniel Gustavsson och Roger Larsson 
Mark: Roma 
Förhållanden: Mkt bra, temp.12-15 grader, sydlig vind 5-7 m/s 

PT J BJÖRÅS ELDA SE57927/2016, äg & för Björn Danås, S Sandby 
PT  KOKANEES BUBBI NO37266/20, äg & för Per Brekke, Fiskum 
PH J BLACK LUCKYS ODEN SE60523/2019, äg & för Sören Mulvad Johansen, Stallarholmen 
PT J RIDDARSPORRENS RIETJE SE54723/2015, äg & för Björn Meijel, Ljugarn 
PT J TOP POINT TIN TIN SE57342/2020, äg Uno Magnusson, för Alexander Bennergård 
PT AERIS BS BARBIE SE37262/2020, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
PT J TOP POINT IRIS SE21484/2018, äg & för Henrik Nilsson, Lidköping 
ESH J SENJA`S A TOMMY GUN DK19087/2019, äg & för Erling Clausen, Holsted 
IRST J FJÄLLDEMONENS LOPEZ SE20000/2019, äg & för Niklas Bodin, Gustafs 
IRST DKCH DKJCH INTBRCH DKBRCH BJERKAASEN'S BS-SIFF DK03265/2015, äg & för 
Heidi Nörgaard Jensen, Storvorde 
IRSH J MALSTABODARNA STAR SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy, Valldarundanr 

Runda 1. 10 minuter 
Elda-Bubbi 
Bägge hundarna i mkt bra fart och stil. Söker av stor stubb med mkt bra reviering och söksbredd. 
Dom växlar om förningen men Elda sätts över med ngt bättre stil. 
Rangering: Elda, Bubbi 

Oden-Rietje 
Oden i mkt bra stil med en långsträckt galopp med huvudet över rygglinjen och mkt bra fart med 
ett mkt bra stort välrevierande sök. Riejte går också med mkt bra fart och stil med ett mkt bra 
välrevierande stort sök. Dom växlar om förningen men Oden sätts över med bättre stil. 
Rangering: Oden, Elda, Bubbi. Rietje 

TinTin- Barbie 
TinTin med mkt bra fart och stil, huvudet över rygglinjen, revierar mkt bra med mkt bra format. 
Barbie i mkt bra fart och stil, men sänker huvudet någon gång, format och reviering är mkt bra, 
Förare anmäler stånd och rapphönskull lättar precist framför Barbie när förare och skytt kommer 
inom skotthåll, Barbie respekterar mkt bra i skott och flog. Apporterar utlagd rapphöna utmärkt. 
Barbie över TinTin 
Rangering: Barbie fågel utan res. Oden, Elda, Bubbi, Riejte, TinTin partner fågelarbete 



Iris-Tommy 
Iris i mkt bra fart och stil av det vi kan bedöma i täckt terräng, fattar stånd i högt gräs vid kanten 
av en å, reser rapphönskull mkt bra helt lugn i flog och skott, skytten fäller en höna. Apporterar 
sedan utmärkt en höna i högt gräs. Tommy går i mkt bra fart och stil, men kunde visa större 
intensitet, söker bra, slår ofta omotiverat bakåt i terrängen med vinden och partner finner kullen.  

Rangering: 
Iris komplett farb 
Barbie farb 
Oden 
Elda 
Bubbi 
Rietje 
TinTin  partner farb 
Tommy partner farb 

Lopez-Siff 
Lopez i mkt bra fart och stil med ett något öppet sök, Siff visar upp ett välrevierande sök med 
mkt bra format, Siff visar en spontan sekundering på partners kraftiga markering, senare i släppet 
så har Siff en markering som hon löser när vi närmar oss. Siff över Lopez med bättre 
marktäckning och spontan sekundering. 

Rangering: 
Iris komplett farb 
Barbie farb 
Oden 
Elda 
Bubbi 
Rietje 
Siff sekundering 
Lopez 
TinTin partner farb 
Tommy partner farb 

Elda-Star ( Eldas andra släpp) 
Elda i utmärkt fart och stil och reviering får med sig mark på bredden utmärkt, Star i mkt bra fart 
och stil med en mkt bra reviering och format. Elda över Star 

Rangering: 
Iris komplett farb 
Barbie farb 
Oden 
Elda 



Bubbie 
Star 
Rietje 
Siff, sekundering 
Lopez 
Tintin partner farb 
Tommy 

Runda 2. 10 minuter 
Tommy-TinTin 
Lopez-Rietje 
Bubbi-Star 
Siff-Barbie 
Oden-Iris 

Tommy-TinTin 
TinTin söker utmärkt i fart o stil, stånd, reser precist på rapphönskull, respekterar mkt bra i flog o 
skott, skytten fäller en rapphöna och TinTin apporterar utmärkt, Tommy slår åter bakåt i 
terrängen och får inte med sig marken som vi önskar i en segrarklassfinal, har dessutom två 
partners stånd. Utgår. 

Rangering:  
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb 
Elda 

Lopez-Rietje 
Rietje mattas i detta släpp, men visar upp mkt bra stil och bra fart, får med sig marken mkt bra. 
Lopez följer dikeskant, avancerar framåt, stånd reser precist fasan i dike, respekterar mkt bra i 
skott och flog och apporterar utlagd fågel utmärkt.  
Lopez över Rietje 

Rangering:  
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb 
Lopez Komplett fågelarbete 
Elda 
Riejte 

Bubbi-Star 
Bubbi i utmärkt fart och stil med ett utmärkt sök, stånd och avancerar långt men kan inte påvisa 
fågel, senare nytt stånd men löser när skytt/förare kommer fram. Star i mkt bra fart o stil får med 
sig mkt mark i ett välrevierande sök, får kopplas upp två ggr vid partners stånd.  
Star över Bubbi 



Rangering:  
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb 
Lopez Komplett fågelarbete 
Elda felfri 
Star felfri 
Bubbi två tomstånd 
Riejte chans på fågel 

Siff-Barbie 
Siff söker bra i detta släpp men söket kunde vara större, har två tomstånd. 
Barbie går i utmärkt fart och mkt bra stil, format och reviering utmärkt. 
Barbie över Siff som utgår 

Rangering: 
Barbie Fågelarbete mkt bra/utmärkt sök 
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb Mkt bra /utmärkt sök 
Lopez Komplett fågelarbete, bra/ mkt bra sök 
Elda felfri, Utmärkt sök 
Star felfri mkt bra sök 
Bubbi två tomstånd, utmärkt sök 
Riejte chans på fågel, bra sök 

Oden-Iris 
Oden fortsätter utmärkt, partner stånd, senare stöter Oden rapphöns, respekterar, tvärnyper men 
kullen lättar. Iris stånd men fågel lättar innan vi hinner fram respekterar, senare har partner en 
stöt. Iris över Oden som utgår 

Rangering: 
Barbie Fågelarbete mkt bra/utmärkt sök 
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb Mkt bra /utmärkt sök 
Iris Komplett fågelarbete, stånd, partners stöt 
Lopez Komplett fågelarbete, bra/ mkt bra sök 
Elda felfri, utmärkt sök 
Star felfri mkt bra sök 
Bubbi två tomstånd, utmärkt sök 
Riejte chans på fågel, bra sök 

Runda 3 5 minuter 
Bubbi-Star 
Bubbi går utmärkt, Star går mkt bra, Bubbi har förningen genom hela släppet.  
Bubbi över Star 



Elda-Lopez 
Elda går utmärkt, Lopez söker mkt bra i detta släpp 

TinTin-Iris 
TinTin går mkt bra, Iris går utmärkt.  
Iris över TinTin 

Rangering: 
Barbie Fågelarbete mkt bra/utmärkt sök 
Iris Komplett fågelarbete, stånd, partners stöt 
TinTin Komplett fågelarbete, partner farb mkt bra /utmärkt sök 
Lopez Komplett fågelarbete, mkt bra sök 

Vi avslutar med ett kort Cacitsläpp mellan Barbie och Iris som ej möts tidigare 
Barbie söker utmärkt i fart/stil och format, reviering, Iris går i utmärkt fart och stil men söket har 
några stopp som avgör släppet och vi fått fram en värdig vinnare.  

1:a skl, Cert, Cacit Vinnare av Fält.SM 5022  Aeris BS Barbie   
2:a skl Ck. Res.cacit, VP    Toppoints Iris      
3:a skl Ck, Vp    Toppoints TinTin   
4:a skl Ck     Fjälldemonens Lopez 

Vi tackar Fa och provledningen, markledare och skyttar för ett väl arrangerat Fält-SM på Gotland 
Roger Larsson & Daniel Gustavsson 2022-10-30 


