Resultatlista Klubbmästerskapen 2015
Placering

Poäng

Pris

1 Tjurskallens Sarek
06:30 Sarek ut direkt 06:34 upptag 300 m sken direkt Sarek bryter
efter 2 km då älgen sprungit igenom en ko hage
06:58 hunden åter hos provgruppen ink:sök ua Sarek söker i turer på
7-10 min i mkt bra tempo 07:14 kopplas hunden upp av en bilist ute
på vägen
07:30 nytt släpp 07:40 upptag 550m fast Sarek skallar 70-80 skall med
utmärkt hörbarhet 09:50 ofrivillig stöt tyst 10:03 fast ca 150 m 10:42
missl ink skottschans och stöt tyst
10:56 fast 700 m 11:28 besöker hunden prov gruppen 11:37 åter hos
älgen och skäller 11:43 lyckad ink med stöt som följd hunden följer
älg fram till åkrar där han bryter 350 m bort vi avslutar provet
Poäng: 7, 7, 8, 6, 9, 10, 10, 10,10, 9, 8, 10, 7

87,5

1

86

1

84,5

1

2 Onnivaaran Uno
Uno söker ut i utmärkt tempo en tur på 19min, hunden är inom 500m
från prg, inkallning sök ok
07:38 Upptag 1800m ut utmärkt förmåga finna älg
09:41 skottchans stöt sken.Svår ansmygning på slyhygge.
09:45 fast 700m ut
10:53 skottchans på tjur ko och kalv misslyckad inkallning stöt sken
11:03 fast 700m ut
11:37 stöt sken
11:47 fast 900m ut
11:51 tyst
11:58 fast 400m ut
12:02 tyst
12:04 fast 100m ut
12:14 misslyckad inkallning kraftig stöt sken till provslut 1,5km
Uno har under dagen skallat med bra hörbarhet 85 skall/min, utmärkt
täckning
Poäng: 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 10, 4, 4
3 Pääskysen Veikko
söker i turer om ca 10 min i mycket bra tempo Inkallning under sök
ua. finner troligen spår då han drar iväg men i sakta tempo. 07,42
enligt Gps upptag fast i upptaget.3,5 km fågelvägen. Vi går mot
ståndplatsen 08,02 hör vi Veikko i fast stånd på samma plats 2,4 km
bort. 09,30 skottchans på ko och kalv. 09,42 kommer Veikko på
besök ej kopplingsbar. 10,05 stöt. 10,08 fast 300m. 10,30 loss 10,32
fast 500m. I den täta terrängen har vi svårt närma oss ståndet. 11,40
inkallning som misslyckas stöt sken. 11,42 fast 500m. 12,20 missad
inkallning hård stöt. 12,32 fast 900m. Veikko skallar med 60-70
skall/min med mycket bra hörbarhet. Provet avslutas med Veikko i
fast stånd.
Poäng: 8, 7, 8, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 8, 7, 8, 4
4 Stanglands Athena

Athena söker i mkt bra tempo i turer om 10-15min. 08:14 upptag
2,6km ut efter spårarbete över 4km, 08:16 blir det fast på väg efter
200m förflyttning, 09:10 ofrivillig stöt av utomstående resulterar i
gångstånd, 9:14 åter fast, 09:56 stf, misslyckad inkallning och stöt
som resulterar i gångstånd, 10:00 tyst förföljande 2km. 10:19
gångstånd, 10:30 fast. 11:10 lyckad inkallning. 11:12 stöt som
resulterar i gångstånd, 11:30 fast, 12:15 lyckad inkallning och stöt.
Tyst förföljande ca 4km till provslut. Hunden skallar med mkt bra
hörbarhet 70-80 skall/min, kortare ej störande pauser förekommer.
Poäng: 8, 8, 9, 10, 6, 9, 10, 9, 10, 8, 8, 4, 8

84

1

84

1

80

1

79,5

1

77

1

5 Tjärnbackens Emser
Emser omgående ut i mycket bra tempo med turer på i allmänhet 5
min. 6.52 upptag dryga 700 m sen senaste kontakt, omgående
gångstånd. 6.59 fast efter 800 m. Emser skallar 75-85 skall med
mycket bra hörbarhet. 9.10 ofrivillig stöt, gångstånd. 9:15 fast. 9.26
när jag fortfarande är nära, kommer hunden på besök kopplingsbar,
omgående åter på ståndet. 10.35 skottillfälle på ko m kalv, lyckad
inkallning, stöt, omgående fast efter 100 m. 10.52 sken 10.55 fast 350
m bort. 11.35 kraftig stöt, sken, Emser följer kalven som går ut i en
sjö efter 300 m. vi går dit och kopplar vid provslut.
Poäng: 8, 6, 10, 9, 6, 10, 6, 9, 10, 8, 10, 9, 9
6 Botnebekkens Lord
ut i mkt bra tempo mer än 25 min ink under sök ok 7,20 hämtas vid
gård 7,35 uppt 320 m fast, 9,15 sktf ko kalv tjur lyckad ink av
domaren stöt sken, 9,35 fast 220 m, 10,20 skt lyckad ink stöt sken,
snabbt besök åter till älgarna 10,30 fast 770 m, 11,37 lyck ink sktf
hård stöt sken, 12,05 fast 2,2 km 12,35 ink provslut, söket provas mer
efter provtidens slut, 5-8 min, skallar 40skall/min i början och ökar
efter hand till 50-60skall/min med bra hörbarhet.
Poäng: 7, 6, 6, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 5, 0, 10
7 Bösslinges Akke
06:30 Släpp, ink U sök OK,07:25 Upptag 2,7 km,07:25 - 07:48
Fs.,07:48 - 07:53 Gs,07:53 - 08:20 Fs,08:20 - 08:24 Gs,08:24 - 09:21 Fs
skallar med utmärkt hörbarhet,skallar med medeltal på 80/100 skall i
min, 09:21 Tyst, Älg passerar PG, Skottillfälle, vindstöt, förflyttning
500 m, 09:22 - 09:36 Fs,09:36 - 09:40 Tyst, 09:40-10:01 Fs, 10:01
misslyckad inkallning, tyst, förflyttning 10:05 -11:45 Fs, 11:45 Kraftig
stöt, hund förföljer 2 km och stannar vid väg.Pg söker upp hunden
vid provslut som är helt slut.
Poäng: K, K, 10, 10, 6, 10, 10, 8, 10, 9, 10, 4, 4
8 Karukoivun Modig
id ok. 7:49 inkall sök ua. 7:50 hämtat hund för nära annat upptag.
7:58 nytt släpp sökturer 15+19 min i bra tempo. 8:42 upptag 410m ut,
gångstånd. 8:45 sken. 9:37 hund vänder 2,8 km bort. 9:50
hundföraren hämtar hunden på en gård. 10:06 nytt släpp sökturer
15/10/11 min i bra tempo. 10:54 upptag 660m faststånd. skallar över
70 skall/min utan pauser. mycket bra hörbarhet.bra förmåga finna
älg. 12:45 lyckad inkallning lätt stöt.sktf ko /kalv 12:48 älgarna rör sej.
12:49 fast 80 m bort. 13:39 kraftig stöt sken. 13:58 prov slut hunden
820 m ut i förföljande av älgar.
Poäng: 6, 8, 6, 7, 9, 8, 10, 8, 8, 7, 8, 0, 9

9 Hänsjöns Kiwi
Kiwi går ut i5-9 min perioder i godtagbart tempo, inkall u sök
Ok,07:34 upptag 1,4 km bort fast, 9:04 gstd i 300m. Hör älgar som
lockar 9,06 fast,9:18 tyst, tiken uppehåller sig ca 150m från
ståndplatsen en längre tid, sedan lämna hon ståndplatsen och går i
väg,10:02 spårar av vid sista ståndplatsen älgspår,10:26 kalla av Kiwi
från väg på 400m, ca 1,5 km från senaste ståndplatsen, 10:52 tyst
upptag, på samma grupp av älgar vid sista ståndplatsen, förföljer till
11:20 vänder efter 2,7 km flyktlängd, går åter till sista ståndplats
11:58, där efter inget mer till provslut, Kiwi har skallat med 80-85
skall/min med utmärkt hörbarhet och med pauser.
Poäng: 4, 6, 8, 10, 9, 5, 9, 5, 5, 9, 8, 0, 4

64,5

2

58

3

52

3

27

0

10 Tjurskallens Karo
Ink u. sök ua. Söker mellan 6-14 min, i mkt bra tempo. 07.26 Upptag
1100 m ut, i fel vind. Utmärkt förmåga att finna älg. 09.05 Tar Karo
kontakt, återgår direkt. 09.16 Sktf på ensam kalv. Stöt, gs. 09.19 Fast.
10.00 Tar vi oss in på ståndskallet, och ser då att det är en skadad
tjur. Kopplar Karo. Alltså bryts älgarbetet vid 09.19 Traktbyte. 10.35
Nytt släpp. Karo söker nu i allmänhet 2-5 minuters rundor, i
godtagbart tempo. Gör några längre rundor. Fundera på om det är
något fel på hunden, pga sitt beteende. Söker till provslut kl 13.42.
Karo skallar runt 60 skall/min, med ngt störande uppehåll, Mkt bra
hörbarhet.
Poäng: 5, 4, 9, 10, 10, 6, 0, 4, 5, 7, 6, 9, 4
11 Ballras Lattjo
Lattjo söker I turer om 2-9 min I bra tempo. Inkallning under sök ok.
9.00 upptag 500 m ut. 10.01 tyst.enl pejl söker hunden pg. 10:32
besök. 10:47 hör vi några skall ca 500 m från ståndplatsen sen sken.
11:21 åter efter ca 1,8 km förföljande. Konstaterar älg genom
avspårning av väg. Byte av provområde och nytt slap 12:35. Går
provtiden ut utan mer kontakt med älg. Lattio skallar med över 70
skall per min med mycket bra hörbarhet.
Poäng: 6, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 2, 3, 7, 8, 7, 4
12 Ljungmyrens Sack
06:30-06:50 morgonbestyr. 06:50 ink sök ua.06:52 ut på sök.07:42
lungt upptag 2500m som blir gångstånd. 09:43 sktf på stor tjur och
ko. 12:40 provet avslutas efter 5 timmars gångstånd.
Poäng: K, K, 8, 10, 0, 3, K, K, 0, K, K, 4, 4
13 Hupeliahon Hampus
Söker i turer om 5-15 min, i bra tempo,ink under sök ua.06:47 tyst
upptag 400m,ensam kalv kommer förbi provgr med hunden en bit
efter.Hunden har mkt bra förmåga finna älg.Vi följer efter och 07:38
ser vi en ko komma över en väg med hunden 7 min efter.08:37 möter
vi hunden på en väg när han släppt älgen.Förflyttning, 08:45 ut i nytt
sök.Efter ett tag ser vi hunden är stilla på samma ställe utan o
skälla.Vi går dit och hittar en död älg som legat några dagar.Forsätter
i sök tills 10:55 då vi bryter provet på ägarens begäran.Totalt förfölj
under dagen 7km
Poäng: 5, 6, 7, 5, 0, 0, 10, 1, 0, K, K, 7, 4

27 Brutet

