
Kritiker SNFK:s vinterprov i Arjeplogsfjällen 29–30 april 2011 

 
SNFK Arjeplogsfjällen 29 april 2011 
Domare: B-O Johansson  
Parti: F1 Smullevagge 

Klass: Ukl/Ökl 
Markledare: J-O Daniels 
Väderförutsättningar: Blött och tungt före, med trygga fåglar på morgonen och e.m, men väldigt varska 
under dagen 
 
UKL 
 
PT SKEIRUTJ SMILLA SE35526/2010, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 
Startar försiktigt, kommer sedan ut i ett ojämnt jaktsök, fina slag i bra fart och stil varvat med stopp och 
dirigeringar, i andra släpp har partner stånd två gånger och Smilla får ingen kontinuitet i söket. Avslutas. 0 
Ukl  

EST BJÖRNÅNS E SPEED TRIPLE SE39869/2010, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå 

Speedy jagar mycket bra i lätt fin stil. Har stånd på lämmel och ett resultatlöst stånd samt en stöt. 0 Ukl 
 
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg & för Dick Johansson, Luleå 
Jagar effektivt, någon gång borta i yttersta delarna av anvisad terräng i mycket bra fart och stil. 

Ses gå in i stånd, avancerar när förare kommer till, och reser på kommando precist liten ripkull. 
Acceptabelt lugn i f.o.s. Mac har ytterligare två godkända fågelarbeten med samma precision och vilja att 
resa. 1 Ukl HP 

ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAX SE22682/2010, äg & för Bernt Perström, Nälden 

Startar ut mycket bra, med fart, format och stil i ordning. Av någon anledning tappar Max fullständigt 
motivationen, och kommer sedan inte ut i ett jaktbart sök. Utgår. 0 Ukl 
 
PT MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå 
En hund med mycket hög fart i ett oregelbundet söksupplägg, stöter ripa i medvind, tar senare ett kort 
stånd och i hundens rörelse lättar fågel, Tösen förföljer djärvt. 3 Ukl 

ESH HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/20 10, äg & för Lars-Göran Nilsson , Kalix 
Jagar mycket bra i fart, format och stil framför sin förare. Tar stånd, reser försiktigt och resultatlöst. 
Senare nytt stånd, reser och är lugn i f.o.s. 2 Ukl 
 
ÖKL 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-Charlotte Brummer, Stockholm, för Bernt 
Perström 
En lättförd hund i mycket bra fart, stil och format. Har två resultatlösa stånd och en stöt med respekt. I 

sista släpp höjer hon nosen, avancerar rakt mot litet ris och tar ett stilfullt stånd. Reser på kommando 
djärvt enkelripa. Lugn i f.o.s, apporterar utlagd fågel korrekt. 2 Ökl 
 
PT J HESSELHÖJ HAWA S70190/2007, äg & för Jan Svensson, Sollefteå 
Startar i mycket bra fart, stil och format, fortsätter i tungt före ett gott jaktbart sök. Mot slutet av en lång 
dag tappar hon motivationen. 0 Ökl 
 
IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg Kristina Larsson Monika, Risögrund, för Jan-Olov Daniels 
Startar i lätt fin stil i lagom stort format, trots störning av partner. Tappar högsta växeln i det tunga föret, 
men i sista släpp stånd, reser enkelripa och är lugn i f.o.s, Apporterar utlagd fågel korrekt. 2 Ökl 
 
IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg 

Arbetar intensivt i lätt fin stil. Något lämmelintresse. 0 Ökl 
 
EST J SVITJODS QVINNA S22212/2009, äg & för Stellan Johansson, Malå 
En god jakthund, som brukar vind och terräng effektivt. Mycket bra fart och stil. Tar stånd, reser väldigt 
försiktigt och resultatlöst. Senare nytt stånd, reser men resultatlöst. I sista släpp en stöt i respekt 
tillsammans med partner, tar stånd på nyslagen fågel, reser och är lugn i f.o.s. Apporterar utlagd fågel 
korrekt. 3 Ökl 
 
IRST J HADSELÖYA'S SCARLET S65564/2005, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå 
Jagar bra med mycket bra stil för sin förare under dagen, där formatet kunde vara lite större. 0 Ökl 



 
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg 
Igor startar moderat, och får brukbart med mark med sig från början. Under dagen förbättras söket och 
han brukar vinden effektivt. Tar stånd på nyslagen fågel, parfåglar lättar när förare närmar sig, Igor 
komplett lugn i f.o.s. Apporterar utlagd fågel korrekt. 2 Ökl 
 
IRSH NAVSTILIAS PELLE N17156/08, äg & för Arnfinn Steiro, Bardufoss 

En stark sökare som trots svåra förhållanden använder vind och terräng på bästa sätt. Går i stånd, reser på 
håll precist enkelripa och är acceptabelt lugn i f.o.s, apporterar korrekt. Nytt stånd senare i medvind, fåglar 
lättar framför Pelle, som respekterar i första läget, men kan inte hålla sig och promenerar efter överflygare. 
Utgår. 0 Ökl 
 
Laxforsen 2011-05-17 
B-O Johansson 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SNFK, Arjeplogfjällen 29 april 
Domare: Reidar Håheim  

Parti:F2 Gränsen syd  
Klass: UKL/ØKL  
Väderforutsättningar: Kallt på morgonen, og varmare og tungt på eftermiddagen.  
Fågeltillgång: Godkänd, men med lätta fåglar från morgonen 
 
UKL  
 
IRST J Tärnafjällen`s Ida E. S41973/2009 äg o før Lena Larson,. Hemmavan.  
Ida jagar i bra fart och stil. Blir noe hindret av makker til å begynne med, men dette løser seg utover 
dagen.Ida viser stor ståpåvilje og stor jaktlyst i vekslende vind og terreng. God kontakt med sin fører.Får 
mye terreng med seg både i dybde og bredde. Har sine sjanser i løpet av dagen. En flott unghund, som 
dessverre ikke lykkes idag. 0 ukl 85 min. 

 
PH J Vestfjorddalens Sture S50937/2009 äg o før: Ola Johansson, Malmberget  
Sture viser søk av ypperste kvalitet. Stor fart fin stil og en kraftfull aksjon, Avsøker anvist terreng i god 
kontakt med sin fører. Ses i stand langt ute, og når fører kommer til, så går Sture villig på på ordre, og 
rype letter presist foran, det skytes og Sture roes på ordre.Senere ny stand, hvor ryper letter før fører 
kommer til. Sture er rolig i denne situasjonen.Viser gjennom en lang dag at det er en hund med en stor 
motor, og er i tillegg kommet langt med dressuren.En flott unghund som har tatt vare på sine sjanser i dag 
og tildeles med stor glede en 1UKL. 55 min  
 
GST Hagelsprutans Rappa Rakel SE21346/2010 äg o før: Tina Backlund, Luleå  
Rakel legger opp til et ungdommelig søk i noe varierende fart, og med fin stil. Lett fin aksjon. Blir noe 

opptatt av makker i perioder, men dette bedrer seg utover dagen. Viser søk av beste merke, men søket 
sjemmes en del av noen umotiverte stopp. Viser senere at hun har go motor, og viser at hun står på i til 
dels vanskelig terreng og føre. God kontakt. jakter anvist terreng fornuftig. En flott unghund som dessverre 
ikke lykkes i dag.0 ukl 65 min  
 
IRST Røde hunders Diva SE23908/2010 äg o før: Johan Jønson, Dorotea  
Starter noe forsiktig og blir noe umotivert i sitt søksopplegg. En ung hund, som ikke er skikkelig våknet, og 
som dessverre ikke holder de kvaliteter som kreves i denne klassen.Har flere sjanser på fågel, men lykkes 
dessverre ikke i dag. 0 UKl 30min 
 
PH Black Shetans Batman SE10220/2010 äg o før: Carl-Erik Brandberg, Skellefteå  
Batman starter i stor fart, fin stil og en kraftfull aksjon. Jakter anvist terreng i god kontakt med sin fører. 

Får mye terreng med seg både i bredde og dybde. Jakter fornuftig i vekslende vind og terreng, og med 
tildels meget tungt føre. Står på hele dagen. Har sine sjanser, men lykkes dessverre ikke i dag .0 ukl 70 
min. 
 
IRST Fagermoas Honey no34245/10 äg o før: Tore Mæhla, Meråker  
Starter i bra fart, fin stil og aksjon, Blir noe opptatt av spor, og kommer liksom aldri ut i et skikkelig 
jaktsøk. Har sine sjanser, men lykkes dessverre ikke i dag.0 ukl 35 min.  
 
ØKL 
 
IRST J Kallkällan Mist S25009/2008 äg o før: Susanne Steinvall, Boden  

Mist starter i meget stor fart, fin stil og en lett livlig aksjon. Jakter anvist terreng i store fine slag i 
vekslende vind og terreng, og med god kontakt. Stand, makker reiser fugl. det skytes og Mist er komplett 



rolig i oppflukt og skudd. Apporterer erfarent og korrekt. Viser gjennom en lang dag at hun har stor jaktlyst 
og ståpåvilje.En utmerket søker som gjennom en lang dag på til dels meget tungt føre viser søk av 
ypperste merke og tildeles for sine prestasjoner en vel fortjent 1ØKL/HP. 55 min. 
 
PH Aukian Odert S23998/2008 äg o før:Sven Hutha, Seskarø  
Starter noe forsiktig i moderat fart bra stil og aksjon.Blir noe inneffektiv og umotivert i sitt søksopplegg. 
Har flere sjanser på fugl, men lykkes dessverre ikke idag. 0ØKL 25min. 

 
PH J Hammerpoinys AO Frode S17082/2008 äg o før: Johnie Backman, Skellefteå  
Starter noe forsiktig på tungt føre. Bra fart bra stil og aksjon.Blir noe ensidig og inneffektiv i sitt 
søksopplegg. Ønskelig med større fremdrift,større dybde og bredde. Har sine sjanser, men dabber senere 
så mye at Frode anses for ferdig for dagen. 0ØKL 25min. 
 
IRSH Tärnafjällens Krut av lässlärsh S46594/2006 äg o før: Anna-Karin Kønberg, Umeå  
Krut legger opp til et søk av meget høy klasse, med stor fart, fin stil og kraftfull aksjon.Jakter det anviste 
terreng i vekslende vind i god kontakt med sin fører. God bredde og dybde i sitt søksopplegg.Stand 
sammen med makker. På ordrte fra sin fører går Krut villig på og rype letter presist foran Krut. Det skytes 
og Krut er komplett rolig i oppflukt og skudd. Det legges ut rype og Krut nekter og apportere, og på grunn 
av dette så er Krut ferdig bedømt. 0ØKL 85min. 

 
IRST Fjällrødingens Saivo S67996/2005 äg o før: Anders Selstrøm, Boden  
Starter i stor fart, fin stil og aksjon. Legger opp til et søk av ypperste merke. Store fine slag i vekslende 
vind og terreng. God kontakt.Rype letter i området hvor Saivo er uten at dette kan bedømmes. Senere 
stand. Rype letter når fører nærmer seg. Det skytes og Saivo roes på tilrop. Det legges ut rype som 
apporteres korrekt. Har senere sjans på fugl, men får for sine prestasjoner i dag en vel fortjent 2ØKL . 50 
min.  
 
PH J Pimen`s Amos S24262/2008 äg o før: Leif Jonsson, Skellefteå  
Starter i stor fart , fin stil og aksjon. Store fine slag i vekslende vind og terreng, og med god kontakt med 
sin fører.Har gjentatte sjanser på fugl. En flott søker, som dessverre ikke lykkes i dag. 0ØKL 50min. 
 

EST Finnlidens Beyonce Knowlee S13046/2009 äg o før: Ulf Øhlund, Roknäs  
Starter i stor fart, fin stil og en livlig aksjon. Jakter i store fine slag i med/ sidevind. Kort stand, rype letter 
og Knowlee forfølger friskt og anses ferdig for dagen. 0ØKL 5min 
 
IRST Neadalens Peppra S23686/2009 äg o før: Magnus Kønberg  
Peppra starter i stor fart, fin stil og aksjon. Legger opp til et søk av beste merke i god kontakt med sin 
fører. Jakter meget godt i store fine slag i vekslende vind og terreng. Støkker rype på slutten av dagen og 
blir for urolig til å kan få fortsette. En flott hund som viser at den har de kvaliteter som skal til for å komme 
opp på øverste hylle i denne sporten, men lykkes dessverre ikkj\e i dag. 0ØKL 70min. 
 
Vil med dette takke for at jeg fikk lov til å komme over for å dømme. hadde en fantastisk flott helg, og 

håper å komme tilbake ved en senere anledning, og ønsker alle fuglehundvenner en riktig god sommer. 
Hilsen Reidar Håheim 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SNFK Arjeplogsfjällen 20110430 
Domare: Stellan Johansson  
Parti: L1 Plogstationen 
Klass: UKL/ÖKL  
 
UKL 
 

IRST J TÄRNAFJÄLLENS IDA E S41973/2009, äg & för Lena Larsson 
Ida går i stor fart och med fin stil. Söker med bra bredd och djup i bra kontakt med förare. Fastnar lite på 
markvittring vilket stör sökets kontinuitet. 
Markerar fågel som lättar och kan stoppas av förare. I senare släpp så står Ida. Avancerar och reser ripa 
mycket djärvt. Kan stoppas acceptabelt i flog och skott. 
2 Ukl Släpptid 36min. 
 
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAX SE22682/2010, äg & för Bernt Perström 
Max söker i stor fart och med fin stil. Söker av marken mycket bra med bra bredd och kontinuitet. Skarpt 
fint stånd, avancerar i etapper, mycket hårt hållen av förare, ripa lättar och Max är lugn i flog och skott. I 
senare släpp så står Max långt ute, fågeln går och Max går efter ripa. 

1 Ukl Släpptid 35min. 
 



ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg Dick Johansson förare Bernt Perström 
Mac söker i mycket stor fart och med bästa stil. Söker mycket stort och mycket öppet. Stöter sen ripor vid 
två tillfällen, varav Mac kan stoppas vid det ena tillfället. Det blir för ineffektivt idag. 
0 Ukl Släpptid 48min. 
 
PH MYRTEIGEN'S RAMBO SE52220/2010, äg & för Leif Lång  
Rambo i största fart och fin stil. Söker mycket stort och söket är öppet. 

Stöter ripa och går efter, stoppas av förare. Blir sen egenrådig, står reser ripa själv och vill sen inte 
samarbeta med sin förare. 
0 Ukl Släpptid 26min. 
 
PT MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson 
Mycket stor fart och med fin stil.Söker stort och välrevierande i medvind och sidvind. Stånd med partner, 
kör själv upp riporna med partner och sen kokar det över rejält. 
0 Ukl Släpptid 22min. 
 
IRST FAGERMOAS HONEY no34245/10, äg & för Tore Mähla, Meråker 
Honey söker i bra fart och med lätt fin stil. Söker bra men blir lite ensidig. I senare släpp så blir Honey 
mera kontinuerlig i sitt söksupplägg. i ett bra format. Stånd, ripa lättar utom skotthåll. Stoppas av förare. 

Senare nytt stånd avancerar med sin förare, reser ripan, helt lugn i flog och skott. 
2 Ukl Släpptid 33min. 
 
PT VET POINT'S BRUNA BÖNA SE12656/2010, äg & för B-o Johansson , Kiruna 
Böna i stor fart och med lätt fin stil. Är lite osjälvständig i första släpp men utöver dagen så söker Böna 
självständigt. Då visar hon upp ett mycket bra sök med i stort format och i kontakt med förare. Stånd, ripa 
lättar och Böna stoppas. Senare nytt stånd, avancerar och följer på ripa som springer. Sätter fast ripan och 
reser ripan. Helt lugn i flog och skott. 
1 Ukl+HP Släpptid 33min. 
 
ÖKL 
 

IRST FJÄLLRÖDINGENS SAIVO S67996/2005, äg & för Anders Selström 
Saivo i bra fart och med bra stil. Söker av marken bra. Fågel i släppet och Saivo visar sig lydig. I senare 
släpp så fortsätter Saivo som förut, har ett par markeringar som Saivo löser själv. 
0 Ökl Släpptid 44min. 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-charlotte Brummer för Bernt Perström 
Katla i mycket bra fart och stil. Söker av marken mycket bra i breda slag. Stånd, avancerar och reser ripa 
med förare. Lugn i flog och skott. Apporterar korrekt den utlagda ripan. Stånd, avancerar och reser ripa. 
Lugn i flog och skott. I senare släpp så fortsätter Katla sitt utmärkta sök vilket resulterar i ett stånd. 
Hunden står i utförsbacke och får resningsorder. Katla reser ripa okontrollerat och förföljer dessvärre ripan. 
0 Ökl Släpptid 22min. 

 
ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund 
Igor i stor fart och fin stil. Söker med bra bredd och djup men kontinuiteten kunde vara bättre. Stannar 
upp av och till vilket stör söksupplägget. Senare hittar vi Igor stånd som han hållit länge, reser mycket bra 
en ripa och är helt lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt den utlagda ripan. 
2 Ökl Släpptid 44min. 
 
IRST HADSELÖYAS ENYA N23064/08, äg & för Finn Strandskog,  
Enya i stor fart och med fin stil.Söker av marken i breda fina slag. Markerar lämmel. I senare släpp så står 
Enya, ripa lättar och Enya kan inte stoppas. 
0 Ökl Släpptid 44min. 
 

IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund 
Söker bra i enstaka slag. Intresse för markvittring. I senare släpp så förbättras söket. Går förbi stående 
partner och utgår. 
0 Ökl Släpptid 33min. 
 
PT J HESSELHÖJ HAWA S70190/2007, äg & för Jan Svensson 
Bra fart och stil. Söker bra i enstaka slag. Provas i tre släpp, men till slut så blir det för ineffektivt. 
0 Ökl Släpptid 33min. 
 
IRSH TÄRNAFJÄLLENS KRUT AV LÄSSLÄRSH S46594/2006, äg Anna-Karin Könberg, för Anders Selström 
Krut i bra fart och stil. Söker med bra kontinuitet, men bredden önskas bättre. Provas i flera omgångar, 

men kan inte prestera fågel för bössan 
0 Ökl Släpptid 44min. 



 
Oltokken 27/5 2011  
Stellan Johansson 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SNFK Arjeplogsfjällen 30 april 2011 

Domare: Jörn Åselid  
Parti: L2 Gränsen Syd 
Klass: Ukl/Ökl 
Markledare: Ulf Öhlund 
 
UKL 
 
IRST Røde Hunders Diva se23908/2010 äg&för Johan Jönsson, Sofiavägen 21j,91731 Dorotea 
På meget lett føre starter Diva ut svært forsiktig og er meget ungdommelig i sitt søksopplegg. Er helt 
selvstendig men trives best i nærheten av fører. En livlig og trivelig unghund som trenger mer erfaring.0 
ukl 22min. 

PH Black Shetans Batman se10220/2010 äg&för Carl-Erik Brandberg,Granbackavägen 20, 93142 Skellefteå  
På meget lett føre starter Batman ut i utmerket fart og stil. Går et stort, vel anlagt søk, og får med seg 
mye terreng i god kontakt med fører. Stand. Går villig frem uten å presentere fugl. Blir utover dagen, i 
perioder, noe opptatt av makker og modererer seg noe ettersom føret blir tyngre. Ny stand uten resultat. 
En trivelig unghund som i dag ikke lykkes. 0 ukl 90min. 

GST Hagelsprutans Rappa Rakel se21346/2010 äg& för Tina backlund ,Klubbvägen 144,97592 Luleå 
Rakel starter ut i bra fart og middels god intensitet med bra stil. Er en del opptatt av makker og blir noe 
egenrådig men har enkelte bra slag. Utover dagen Jakter Rakel bedre og i perioder meget godt selv om det 
blir en del jakt på lemen. Mot slutten av dagen blir føret tyngre men Rakel står distansen helt ut uten å 
lykkes i dag. 0 ukl 87min. 

PT Skeirutj Steira se35522/2010 äg& för Olov Åhman,Revvallen 118,93391 Arvidsjaur  
Steira jakter hele dagen i meget god fart med flott stil og kraftig aksjon. Dekker terrenget i store fine slag i 
god kontakt med fører. Modererer seg noe mot slutten av dagen. En trivelig unghund som i dag ikke 
lykkes. 0 ukl Släpptid 75min.  

PH Vestfjorddalens Sture s50937/2009 äg& för Ola Johansson, Snöstigen 22, 98334 Malmberget 
Sture starter ut i meget god fart med utmerket stil. Når fokuset er riktig jakter Sture utmerket med store 

fine slag men søket hemmes i perioder av interesse for makker og det blir en del jakt på lemen. Fører 
melder stand. Dessverre rekker ikke dommer å se Sture i stand før rype letter og hunden finnes i ro på 
oppfluktsstedet. Et trivelig unghund, med stort potensiale, som trenger noe mer erfaring. 0 ukl Släpptid 
80min. 

ESH Mahjorts Barry se27467/2010 äg& för Jan Hjort, Rösvägen 7 ,98143 Kiruna 
Barry starter ut i meget god fart og stil. Utnytter vind og terreng godt og i perioder utmerket i god kontakt 
med fører. Modererer seg kraftig utover dagen. En trivelig unghund som i dag ikke lykkes. 0 ukl Släpptid 
35min. 
 
Økl 
 
IRST Neadalens Peppra se23686/2009 äg& för Magnus Könberg, Ljusminnesgatan 3,91233 Vilhelmina  
Peppra starter ut litt forsiktig men kommer seg etter hvert ut i meget god fart og stil. Dekker terrenget i 
store fine slag i god kontakt med fører. Har sjanse på fugl som makker benytter. Ses jobbe på fot langt 
oppe i fjellside. Støkker ryper og forfølger meget friskt.0 Økl 
Släpptid 52min. 

IRSH Navstilias Pelle N17156/08 äg& för Arnfinn Steiro,Fossmoveien,9325 Bardufoss,Norge 
Straks etter slipp finnes Pelle i stand. Reiser djervt og noe upresist rype og forfølger meget friskt. 0 Økl 
Släpptid 7min. 

IRSH Hadseløyas Niak se58018/2010 äg& för Staffan Sandström,Granvägen 3,93141 Skellefteå 
Niak starter ut i utmerket fart og meget bra stil. Utnytter vind og terreng utmerket i god kontakt med 
fører. Stand. Går villig fram uten å presentere fugl. Modererer seg noe men jakter fortsatt meget godt. 
Modererer seg ytterligere på slutten av dagen. Släpptid 60min. 



 
EST Finnlidens Beyonce knowlee s13046/2009Äg&för Ulf Öhlund, Finnliden 30,94699 Roknäs 
Beyonce starter ut i bra fart og stil. Har god terrengdekning men har en tendens til, i motvind, å vende feil. 
Stand. Går villig frem uten å presentere fugl. Støkker rype og forfølger. 0 Økl Släpptid 15min. 
 
PH Aukian Odert s23998/2008 äg& för Sven Hutha,Backstugev.12 95394 Seskarö 
Odert starter ut i bra fart og stil. Mangler noe søksbredde men får med seg godt med terreng. Støkker rype 
som forfølges. 0 Økl Släpptid 15min. 

PH Pimens Amos s24262/2008 äg& för Leif Jonsson.Getarvägen 23,93153 Skellefteå 
Amos starter ut i meget bra fart og stil. Jakter meget stort og er borte i store deler av slipptiden. Adskillig 
bedre samarbeid ønskelig. Støkker ryper og forfølger. 0 Økl Släpptid 20min. 

P Hammerpoints AO Frode s17082/2008 äg& för Johnie Backman,Gunsenvägen 26, 93154 Skellefteå 
Frode starter ut i bra fart og stil. Stand. Går noe forsiktig frem på ordre uten å presentere fugl. Forsvinner 
og finnes stram stilfull stand. Ryper letter presist foran Frode som er rolig i oppflukt og skudd. Under 
apport påvises rype og forlates. Gjentatte apportordrer blir gitt men Frode nekter å apportere innen fører 
blir bedt om å koble. 0 ukl 10min. 

IRS Brannlidens Diamant s15938/2008 äg& för Hans Bergqvist,Granbackavägen 27, 93142 Skellefteå 
Diamant starter ut i Bra fart og stil. Utnytter vind og terreng godt og i perioder meget godt. Har sjanse på 
rype som makker støkker. Finnes i stand. Rype letter presist foran Diamant som er komplett rolig i oppflukt 

og skudd. Apporterer effektivt. Blir utover dagen noe ineffektiv og mister intensiteten. Tildeles en 
velfortjent 3ØKL. Släpptid 30min. 

Jörn Åselid 2010-05-29 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SNFK Merkenäs 29-30 April 2011  
Parti: L3 Skl 30 April, Smullevagge 
Domare: Jan-Olov Daniels  
Aspirant: Johan Backlund 
 
Start ordning: 
ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006 äg & för Dick Johansson, Luleå 
IRST J HADSELÖYA'S BELLA DONNA S66724/2008, äg & för Robert Ahlander, Tavelsjö 
PH J SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

IRST J HADSELÖYAS AZZA N23066/08, äg & för Royer Andre Larsen, Stokmarknes  
EST J GIDDES D:EN WILDA S39197/2005, äg & för Stefan Keisu, Luleå 
IRSH HEGGELIFJELLETS B-IRSKO no4419/02, äg & för Reidar Håheim, Leknes 
GST BJÖRKLITOPPENS MADONNA N18300/07, äg & för Sverre Andersen, Finnsnes 
IRST J HADSELÖYA'S IBEN N04473/02, äg & för Royer Martin Larsen, Stokmarknes 
IRST J HADSELÖYA'S FRÖYA N22908/02, äg & för Royer Andre Larsen, Stokmarknes 
GSH IMINGENS JZ DEL PIERO N22442/07, äg Roland Strige, Vadsö, för Roland Strige 
PT VEIDFJELLET´S TUTTA N45741/2009, äg & för Mads Hanssen, Finnsnes 
ESH ÖSTHEIA´S NO LIMIT N20071/07, äg & för Bertil Nyhem, Bodö 
EST J ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg & för Helena Lidén, Kalix 
PT SUCH AV RABBELUGN OZI S28398/2005, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 
IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren, Luleå 

PT HOPFOSSEN´S CIA s17667/2009, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi 
 
1:a Rundan 10 min. 

Släpp 1 Humle mot Bella Donna. 

Humle startar i mycket bra fart och stil slår ut i marken och försvinner i fjällbjörkarna hittas i stånd i slutet 
av släppet, reser viligt två ripor och är lugn i uppflog och skott apporterar utlagd fågel bra. 
Bella Donna startar i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt, i mycket bra 
kontakt med förare. 
 
Släpp 2 Prinsen mot Azza. 
Prinsen startar i mycket bra fart och stil kort efter start tar Prinsen stånd när förare och skytt kommer till 
lättar en ripa snett bakom hunden det skjuts, men Prinsen står kvar. När ripan som lättar bakom flyger 
över hunden tar den med sig ripan som prinsen står för och det skjuts igen Prinsen är helt lugn i uppflog 
och skott apporterar bra. 



Azza går i mycket bra fart och stil i god kontakt stöter fågel i medvind men stoppas av förare. 
 
Släpp 3 Wilda mot Irsko. 
Irsko startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig i god kontakt med förare. 
Wilda startar i bra fart och stil men är lite försiktig i början av släppet men tar för sig mer och mer allt efter 
släpp tiden går. 
 

Släpp 4 Madonna mot Iben. 
Madonna går i mycket bra fart och stil använder vind och terräng på ett förnuftigt sätt. 
Iben start försiktigt men kommer upp sig under släpp tiden, går i mycket bra fart och stil och i god kontakt 
med föraren i senare delen av släppet. 
 
Släpp 5 Fröya mot Del Piero. 
Fröya startar i mycket bra fart och stil avsöker marken väl. 
Del Piero startar i mycket bra fart och stil avsöker marken väl, i slutet av släppet börjar han intressera sig 
för lämmel. 
 
Släpp 6 Tutta mot Nolimit. 
Nolimit går i mycket bra fart och stil blir ensidig och något öppen i sin reviering i slutet av släppet fattar 

hunden stånd, avancerar villigt tyvärr så kan inte någon fågel observeras. 
Tutta går i bra fart och still men tyvärr så är hon för intresserad av lämmel, utgår. 
 
Släpp 7 Inez mot Ozi. 
Inez går i mycket bra fart och stil i god kontakt med förare. Tar stånd när förare kommer till går fågel och 
Inez går efter utgår. 
Ozi går i mycket bra fart och stil hittas i stånd men kan ej presentera fågel är intresserad av lämmel. 
 
Släpp 8 Nero mot Cia. 
Nero går i mycket bra fart och stil i god kontakt med förare av söker marken väl. Hittas i stånd reser viligt 
ripa apporterar bra. Tar nytt stånd tillsammans med partner, men fågel hinner gå innan vi är inom jaktbart 
avstånd bägge hundarna respekterar fågeln. 

Cia går i mycket bra fart och stil i god kontakt med förare har två stånd som är resultatlösa och ett 
tillsammans med partner som ej blir jaktbart. 
 
Rangering: efter runda 1 
1:a Nero 1 fågel arbete med resning  
2:a Prinsen 1 fågel arbete utan resning 
3:a Humle 1 fågelarbete med resning, minus på kontakten 
4:a en grupp med 
Irsko, Fröya, Azza, Madonna, Bella Donna 
Iben,  
5:a Nolimit 

6:a Cia 
7:a Wilda 

Följande hundar är inte med till runda 2. Del Piero, Tutta, Inez och Ozi 
 
2:a Rundan 10 min. 

Släpp 9 Bella Donna mot Irsko. 
Bella Donna går som tidigare, med bra kontakt med förare i tät fjällbjörks skog. 
Irsko går som tidigare men blir allt för öppen i denna terräng. 

 
Släpp 10 Azza mot Madonna. 
Azza går som tidigare har ett tomstånd och chanser på fågel. 
Madonna går som tidigare har ett tomstånd och chanser på fågel. 
 
Släpp 11 Humle mot Fröya. 
Fröya går som i tidigare släpp hittas i stånd fågel går och hon är helt lugn i uppflog och skott, apporterar 
utlagd fågel godkänt. 
Humle har bättre kontakt med förare i detta släpp. Tar stånd och avancerar villigt men kan inte presentera 
fågel för oss. 
 
Släpp 12 Nolimit mot Wilda. 1 min. 

Wilda slår ut i marken stöter ripa och går efter. Utgår 
Nolimit får ny partner 



 
Släpp 13 Nolimit mot Cia. 3 min. 
Cia tar stånd direkt, reser singel ripa och är lugn i uppflog och skott får vänta en stund på apportering efter 
som partner också har stånd. Apporterar utlagd fågel korrekt. 
Nolimit tar stånd strax efter släppets början avancerar tar nytt stånd avancerar men kan inte pressentera 
fågel utgår. 
 

Släpp 14 Iben mot Cia. 8 min. 
Iben går som tidigare hittas i stånd fågel lättar när förare kommer till är lugn i uppflog och skott apporterar 
korrekt. 
Cia går som tidigare. 
 
Släpp 15 Prinsen mot Nero. 
Prinsen går som tidigare hittas i stånd med hjälp av sekunderande partner. Reser ripor jägarmässigt i 
etapper är lugn i flog och skott. Nero går som tidigare sekunderar partner förtjänstfullt. 

Prislista för skl i Merkenäs 
1Pr Skl Cert SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN  
2 Pr Skl med Ck/Hp HADSELÖYA'S NERO 
3Pr Skl HADSELÖYA'S IBEN 
4Pr Skl HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE 
5 Pr Skl HADSELÖYA'S FRÖYA 
6 Pr Skl HOPFOSSEN´S CIA 

Jag vill passa på att tacka deltagarna för en trevlig dag på fjället, Vi hade ett helt otroligt fint väder med 
bra före för hundarna, lite synd att det var så mycket lämmel på vissa platser, men fågel tillgången var 
mycket god. 
Jan-Olov Daniels 
Kalix 2011-05-2 

 


