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SNFK Arvidsjaur 20 Aug 2010 
Domare: Mikael kangosjärvi 
Klass: UKL/ÖKL 
Väderförutsättningar: Var bra men lite varmt. 
Fågeltillgången: Godkänd, trygga fåglar. 
 
UKL 
 
GSH KVANNILDALENS ATLAS S33932/2009, äg & för Mikael Öberg, Älvsbyn 

Altas startar mkt god fart i lätt fin stil. Han revierar marken i stora slag i mkt bra kontakt med sin förare i 
alla sina släpp. Han får gå i 6 släpp i sitt 5te markerar han ripor lättar och han går efter en bit. Han 
kommer ej för mer fågel. 93min. 0 Ukl 
 
ÖKL 
 
IRST KALLKÄLLAN MIST S25009/2008, äg & för Sanna Steinwall , Boden 
Mist startar i mkt god fart o stil. Hon håller bra kontakt i början av första och andra släpp men tenderar 
att bli bort i slutet av släppen. I början av 3dje släpp hör vi fåglar där Mist är. Jag ser ripor lätta där Mist 
är hon är acceptabelt lugn dom två första uppflogen men tillslut så går hon efter för långt så hon får 
utgår. 42min. 0 Ökl 
 

IRST BRÄNNLIDENS DIAMANT S15938/2005, äg Ulrika Bergqvist, Skellefteå, för Hans. B 
Diamant startar i mkt bra fart och stil, söker bra med god kontakt med föraren. Hon blir lite öppen i 
söket samt borta för oss en stund i första släpp. I andra lättar det en tjäder tupp, hon stoppas 
acceptabelt på pipan av föraren. I tredje så stöter hon en ripa stoppas av föraren. I femte släpp tar hon 
ett stramt fint stånd avancerar försiktigt förbi ripan som vi ser på backen. Ripan lättar hon är lugn i skott 
och flog hon apporterar korrekt. 68min. 3 Ökl 
 
PH AERIS SE ATLAS S59426/2004, äg Gerd Larsson, Luleå, för Roger Larsson 
Atlas startar i mkt bra fart och stil i god kontakt med föraren. Han avsöker marken i stora slag lite väl 
öpppen i medvinden. Men i motvind så går han mkt bra, han tar ett stånd . Han har svårt att gå på det 
var ett tomstånd. Tillslut släpper han på, han tar ett nytt stånd på väg upp till han så lättar det en 

tjäderhöna snett bakom han. Men i skottet så går han för långt efter. 26min. 0 Ökl 
 
IRST KALLKÄLLAN BEILA S25010/2008, äg & för Helena Landström, Boden 
Hon startar i mkt bra fart och stil. Hon gör några fina slag men sen fastar hon en lång stund på 
markvittring. Hon har svårt att komma ut i sök men på slutet gör hon några slag och försvinner. Hon 
håller ej klass nivån idag så hon utgår. 21min. 0 Ökl 
 
ESH SÖNNANÅEN'S WILHELM TELL S48777/2004, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix 
Han startar i mkt bra fart och men blir alltför egenrådig och öppen i sitt söks upplägg. Jag ser han två 
gånger under släppet. Han håller ej klass nivån så han utgår. 20min. 0 Ökl 
 
/Mikael Kangosjärvi 

 
 
SNFK Arvidsjaure 20 augusti 2010 
Domare: Thore Sandström 
Klass: UKL/ÖKL 
Väderförutsättningar: Fin vind, bra temperatur för jakt. 
Fågeltillgång: Bra tillgång på fågel, alla hundar hade möjlighet på fågel  

UKL 

 
PH Borgeflon´s Om Quaztro S64979/2008 äg & för Erik Hården, Kalix 
Quaztro jagar i mycket bra fart i bra stil, kovänder en del på vänster sida, har ett oregelbundet sök och 
fastnar en del på markvittring En mycket energisk hund med mycket vilja, och det är ett nöje att se en 
oslipad diamant i aktion. Han släpps fyra gånger under dagen och han avslutar sitt sista släpp med att 
arbetar sig fram till en ripkull där han tar ett stilfullt stånd, avancerar villigt och är lugn i skott och flog. 
65 min. 2 Ukl. 

ÖKL 
 



EST Myrhedens J-Vilda Kajsa S23246/2006 , äg o för Kent Olof Larsson Piteå  

Kajsa jagar i mycket bra fart och stil och täcker öppen terräng mycket bra och i trängre terräng drar hon 
ihop söket. Hon har det lilla extra som en skogshund skall ha. Hon släpps fem gånger under dagen och i 
sista släpp så stöter hon ripa och är lugn i flog. Tyvärr så lyckas hon inte få till det i dag. 85 min. 0 Ökl 
 
PH Plettskis Frey S59094/2008, äg o för Peter Backe, Gällivare 
Frey jagar i mycket bra fart och i fin stil och täcker öppen terräng mycket bra.  
Behärskar även konsten att dra ner sitt sök i trång terräng. I tredje släpp kommer han in i fel vind och 
stöter orrar och går efter lite för långt i denna klass, en trevlig hund som jag gärna sett i fågel under 
kontrollerad form. 38 min 0 Ökl. 

PH Pimen´s Amos S24262/2008, äg o för Leif Jonsson, Skellefteå  
Amos jagar i mycket bra fart och stil, fastnar en del på löper i första släpp, men går upp sig under dagen 
och stärker sitt intryck som skogsfågelhund. Han går utmärkt i öppen terräng och drar ihop sitt sök i 
trång terräng. I sitt andra släpp hittar vi honom i stånd men det var ingen hemma. I tredje släpp stöt 
och går tyvärr för långt efter. 36 min 0 Ökl. 

PT Hoppfossen´s Cia S17677/2009, äg o för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi 
Cia jagar i mycket bra fart och stil, tar med sig mycket mark och lägger upp ett mycket bra sök i öppen 
terräng för att senare visa att hon även behärskar tätare terräng. 
I sitt andra släpp stånd på löpa och hon tar oss med till fågeln som lättar och Cia är lugn i skott och flog, 
apporterar utlagd fågel mycket bra efter att husse lugnat sig. 
I tredje släpp så går Cia ut till vänster och är borta, vi söker och hittar henne i stånd men fåglarna går 

när vi kommer, lugn i flog, sitter men reser sig upp och markerar ripa som flyger när vi närmar oss och 
hon är lugn i flog och skott. 40 min. 1 Ökl hp. 

PT Forsrännarens Certina S19354/2007, äg o för Anders Fors, Gällivare 
Certina jagar i mycket bra fart och stil, täcker terrängen i mycket fina slag i medvind och fortsätter sitt 

fina sök i tätare terräng. I sitt tredje släpp försvinner hon och vi söker en bra stund i olika riktningar och 
bakom en tätning så hittar vi henne i ett stilfullt stånd, reser villigt och precist, sätter sig när fåglarna går 
men kan inte behärska sig utan förföljer fåglarna för långt. Hon var värd ett bättre slut, en mycket 
trevlig jakthund 45 min. 0 Ökl.  

Jag tackar deltagarna för att jag fick jaga med era hundar, tyvärr så var det knallpulver jag sköt med 
men jag hoppas att det är skarpt läge nästa gång så det blir kött i backen också. 
 
Thore Sandström 
Malstabodarna 2010-09-09 

FA/SNFK ARVIDSJAUR 
UKL/ÖKL 20100820  
Domare: Sandström Rolf 
Mark: Hungerträsket 
Förutsättningar: 25 talet fåglar, uppehåll och ganska varmt med lite vind.  

UKL 

Est FINNLIDENS BRANDY S13049/2009, äg & för Björn Juhlin, Arjeplog 
”Pila” börjar lite försiktigt i första släpp och blir borta en stund. Går sedan i mycket bra fart och stil under 
dagen och söker av marken väl. I andra släpp springer Pila upp fågel vid två tillfällen och stoppas. 
60min. 0 Ukl. 

Est FINNLIDENS BEYONCE KNOWLEE S13046/2009, äg & för Ulf Öhlund, Roknäs 
”Blossa” startar i mycket bra fart och stil. Söker bra i medvind i bra kontakt. Tar marken väl med sig. 
Föraren trampar upp ripa och Blossa stoppas. Tröttnar sedan i slutet av dagen. 60 min. 0 Ukl. 
 
Irst REMKILENS PASSA S56950/2009, äg & för Thore Sandström, Matfors 
Passa går hela dagen i mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken väl. Lite större format 
önskas. Tjädertupp lättar framför Passa utan att hon märker den. 60 min. 0 Ukl. 

ÖKL 
 
Irst J BALLYDAVID AMBER S50169/2007, äg & för Thore Sandström, Matfors 
Amber går i mycket bra fart och stil. Söker av marken väl, i med och motvind, men större format 
önskas. Blir borta i contorta. Vi möter orrhöna som kommer flygande & Amber kommer sedan från 



samma område. Drar an och tar stånd, reser friskt tre orrar. Amber tar en orrtupp i avancen. Komplett 
lugn i flog och skott. Apporterar färsk utlagd apport. 45 min. 2 Ökl. 

Irsh J RED GARLIC'S ENDIVÉ S45659/2004, äg & för Hans Sundberg, Norrfjärden 
Endive börjar dagen i mycket bra fart och stil i bra kontakt. Försvinner i contortan och när vi söker 
honom lättar en orrkull där Endive är. Stoppas. En stor hane som får det tyngre under dagen i den 

ökande värmen. 60 min. 0 Ökl. 
 
Pt J BORGEFLON'S CJ PHI S23020/2007, äg & för B-O Johansson, Kiruna 
Phi söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken väl i bra kontakt. Stöter hare och stoppas. Stöter 
fågel och stoppas. Drar an och jobbar sig in på fågel. Reser friskt på håll. Stoppas i flog och skott. 
Apporterar utlagd orre bra. Tar senare ett stramt fint stånd. Avancerar friskt men ingen hemma. 60 min. 
2 Ökl. 

Tack för en trevlig dag ute i skogen! 
 
Arvidsjaur 20100908 
Rolf Sandström 

FA ARVIDSJAUR 
UKL/ÖKL 20100820,  
Domare: Daniels Jan-Olov  

IRSH REMKILENS PADDY S56954/2009, äg & för Anders Persson, Piteå 

Startar i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng på ett bra sätt i bra kantakt med föraren under 
senare del av släppet så hämmas söket något. Fortsätter sedan ett småskuret sök, har en chans på en 
tjäder tupp. Förföljer ren och är färdigbedömd. 0 Pr Ukl.  

EST LJUNGUDDENS ELLA S. 32339/2009, äg & för Gunnar Thurfjell, Gällivare 
Går i mycket bra fart och stil avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med föraren. Ella fortsätter 
hela dagen sitt utmärkta sök utan att komma för fågel. Ella är en mycket lovande hund som vi inte fick 
för fågel, synd. 0 Pr Ukl. 

IRSH J BRÄNNLIDENS DEO S15937/2005, äg & för Peder Jonsson, Arvidsjaur 
Deo går i mycket bra fart och stil i bra kontakt med föraren. Hittas i ett stramt stånd villig avance men 
någon fågel kan inte observeras. Senare stöter Deo orre som han förföljer och är färdigbedömd. 0 Pr Ukl. 

IRSH KALLKÄLLAN VIDAR S25012/2008, äg & för Mikael Karp, Arvidsjaur 
Vidar går i bra fart och stil avsöker marken väl till en början men senare blir söket småskuret med 
många stopp. Fortsätter så hela dagen, har en chans på orre som lättar i området där Vidar är i. 0 Pr 
Ukl. 

PH J JAKTGLÖDENS BOSS S17522/2008, äg & för Leif Lång, Luleå 
Boss går i mycket bra fart och stil avsöker anvisad terräng i stora fina slag i bra kontakt med föraren. 
Boss hittas i ett stramt stånd justerar sig till nytt stånd avancerar villigt utan resultat. Boss tar ett stånd 
strax efter släpp löser ut med hjälp av föraren, sedan visar Boss ett skolat sök i öppen terräng. Boss 
hittas i ett stramt stånd avancerar trögt en järpe lättar oprecist framför Boss som är helt lugn i flog och 
skott. I dag får Boss ett mycket välförtjänt 3 Ökl. 

PH BORGEFLON'S OM QUAZTRO S64979/2008, äg & för Erik Hården, Kalix 
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken väl i bra kontakt med föraren. Har ett stånd som han löser 
ut själv. Quaztro fortsätter sitt fina sök hela dagen utan att lyckas, synd. 0 Pr Ökl. 
 
Jan-Olov Daniels 
Kalix 2010-09-07 
 
Lördag 

SNFK SKOGSPROV ARVIDSJAUR 21/8-2010 
UKL/ÖKL 
Domare: Peter Mattsson 
Markledare: Tage Lidström 

Förutsättningar: Regn på morgon, uppehåll på e.m , lätt vind från väst + 10 grader 
Fågeltillgång: Mellan 30-35 gråfåglar  



IRST Tärnafjällens Ester S41974/2009 äg&för: Erik Larsson 

Startar med att vara borta 9 minuter, går sedan i mycket bra fart o stil. Blir lite rotig i gamla löper och 
har lite svårt att lösa detta. Andra släpp: Söker som tidigare, mycket bra . Tredje släpp: Fortsätter att 
söka mycket bra i bra samarbete med föraren. Hon hittas i stånd , när vi kommer fram så sitter de en 
ungtupp en meter framför henne som börjar springa och då försöker hon ta den. Men hon stoppas 
momentant i flog o skott, föraren går fram och tar ut fjädrarna ur munnen på Ester. Detta var en 
utmärkt prestation av en unghund och för detta tilldelas hon 1 UKL 45 min. 

IRST Tärnafjällens Bette Midler S37431/2002 äg&för: Sanna Steinwall 
Går i mycket bra fart o stil i ett bra format, har ett mycket bra samarbete med föraren. Andra släpp: 
Startar med att stöta en tjäder som hon respekterar, när vi kommer fram till henne så lättar en tjäder till 
men hon sitter kvar. Tredje släpp: Går som tidigare. Fjärde släpp: Det är fågel i släppet, hon tar ett 
stånd och reser villigt men kan ej presentera fågel. Femte släpp: Fortsätter att söka som tidigare. Sjätte 
släpp: Nu tar hon slut och drages av föraren. 0 ÖKL 90 min. 
 
PH Forsrännarens Balder S40527/2004 äg&för: Peter Backe 
Startar i mycket bra fart o stil i ett stort format, bra samarbete med föraren. Andra släpp: Blir borta 
direkt från start i kontorta, det kommer en orrtupp flygande från området där vi tror han är. Resterande 

del av släppet söker han utmärkt. Tredje släpp: Går rakt fram i marken och blir borta, vi söker han hela 
släppet och precis innan klockan ringer ser vi han i stånd. När vi kommer fram så reser han villigt o 
precist en gammeltupp, men tyvärr så går han för långt efter i flog o skott. 0 ÖKL 45 min. 
 
IRSH Rimobäckens Ares S56062/2004 äg&för: Åsa Nilsson 
Går i mycket bra fart o stil i ett bra format, håller bra kontakt. Andra släpp: Startar bra men går ner sig 
andra halvan och det ser ut som han är rädd för något. Tredje släpp: Han vill inte söka något mer och 
därmed utgår han. 0 ÖKL 35 min. 
 
IRST Tärnafjällens Tindra Av Lässlärsh S46591/2006 äg&för: Åsa Bjelkeby 
Startar i utmärkt fart o stil, håller ett utmärkt format i mycket bra kontakt med föraren. Blir borta en del 
av släppet. Andra släpp: Fortsätter att söka utmärkt. Tredje släpp: Söker som tidigare, tar ett stånd och 

reser villigt men kan ej presentera fågel. Strax efter lättar en fågel i området men kan ej bedömas. 
Fjärde släpp: Fågel lättar i två omgångar och hon respekterar . Femte släpp: Som tidigare. Sjätte släpp: 
Nu tröttnar hon. 0 ÖKL 90 min. 
 
PT Plettskis Filippa S59095/2008 äg&för: Susann Pesonen 
Går i mycket bra fart o stil i ett litet format. Andra släpp: Startar något försiktigt men går upp sig andra 
halvan av släppet till mycket bra. Blir borta vid kopplingsorder men kommer när föraren visslar. Tredje 
släpp: Strax efter släpp så springer hon in i en järpkull och går efter för långt. 0 ÖKL 45 min.  

Jag tackar Tage för en eminent markledning som resulterade i mycket bra fågeltillgång! Samt tack till 
trevliga deltagare. 
 
Peter Mattsson 
 
FA Arvidsjaur Skogsprov 
Skl 20100821 

Domare: Hans Bergqvist 
Markledare: Olov Åhman 

Est S34834/2004 Huntingfield Kiara äg Anna-karin Blanck,Gällivare för Robert Olausson 
Startar upp i mycket bra fart och lätt fin stil, visar ett mycket fint skogs sök i bra kontakt. 

I början av andra släpp så stöter Kiara ripor 2 gånger men kan lugnas. Tappar lite söksmässigt i slutet av 
dagen. 0Skl 
 
Esh S31064/2005 Biena`s Lord äg o för Henry Mikalsen Långträsk 
Går i mycket bra fart och stil, söker i stora slag blir borta lite grand. I andra släpp blir Lord allt för 
egenrådig, jagar tyvärr inte med sin förare. Färdigbedömd. 0Skl 
 
Esh S19305/2007 Ödebygdens J Milton äg o för Mikael Björk Öjebyn 
Går i mycket bra fart och stil, söker bra, håller fin kontakt. I slutet av dagen lättar fågel från träd när 
Milton är ute på sök. 0Skl 
 
Esh S66219/2006 Spjeldberget`s Gidde äg o för Anders Gidlund Kiruna 

Går i mycket bra fart och stil i stora slag. Blir borta hittas i stånd inom anvisat område. 
Orrar lättar, Gidde (hunden) är lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel. 
Senare så visar hunden ett bra skogs sök. Tilldelas idag. 1skl 



 

Pt S40529/2004 Forsrännarens Atla äg o för Anders Fors Gällivare 
Atla går i mycket bra fart och stil, visar ett mycket fint skogs sök, med fin kontakt, hela dagen. Hittas i 
stånd, reser fågel, lugn i flog och skott. Men tyvärr så vägrar tiken att apportera utlagd fågel. 
Färdigbedömd. 0Skl 

Pt S30033/2003 Borgeflon`s Kn Kicki äg o för Olov Åhman Arvidsjaur 
Går i mycket bra fart och stil, söker bra, blir borta lite. Hittas i stånd i tät contotra plantering. 
Avancerar framåt på löpa med bibehållen stramhet mycket förtjänstfullt. Fågel hörs lätta men tyvärr så 
kan inte domaren se dem. 0skl 

Det är alltid lika trevlig att få komma till Arvidsjaur och döma, trots att det var blött i skogen i dag. 
Skellefteå 2010-09-14  
Hans Bergqvist 

SNFK ARVIDSJAUR 

ÖKL/SKL 20100821,  
Domare: B-O Johansson 
Mark: Skravelberget  

ÖKL 

 
IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg Monica Larsson, Risögrund, för Olle Daniels 
Startar ut i mycket bra fart och stil i öppen skog, formatet tillräckligt, men blir något småskuret på 
öppen myr. Får chans på nyslagen fågel, där söket blir lite oredigt och hon fastnar i markvittring. Stöter 
vid två tillfällen och är lugn vid flog. Hittas i stånd och reser på kommando djärvt ripa och stoppas 
acceptabelt med pipa. Apporterar utlagd fågel korrekt. 3 Ökl 
 
SKL 
 
IRST J SU(S)CH DEN RÖDE JÄGAREN ALAYA S55878/2005, äg & för Ulla Mikkola, Falun  
Går i lätt, fin galopp i mycket bra stil i mycket bra reviering och god kontakt med förare. Startar 
försiktigt men ökar under dagen formatet så att det blir passligt för den terräng vi jagar i. Rapporterar, 

och när förare följer på fattar Alaya stånd, avancerar på order, fäster nytt stånd och reser orrkull. Helt 
lugn i f.o.s, apporterar utlagd fågel korrekt. 3 Skl 
 
IRSH SUCH BRÄNNLIDENS DACKE S15934/2005, äg & för Göte Jönsson, Överkalix 
Startar i första släpp med mycket bra fart stil och passligt format. Aktionen blir tyngre efterhand, och 
orre och tjäder ses i släpp. 0 Skl  
 
IRSH J SUCH HADSELÖYA'S INDEX S11617/2003, äg & för Jan-Olov Daniels, Risögrund 
Mycket bra fart och stil i ett oregelbundet sök som blir något öppet. Efterhand blir Index egenrådig och 
avslutas. 0 Skl 
 

PH J SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
Börjar i våldsam fart och ett stort format, där bättre marktäckning och kontakt är önskvärd. Vartefter 
förbättras kontakten och Prinsen går i mycket bra fart, stil och format. Stöter ripor och är helt lugn, 
fortsätter och stöter nyslagen ripa och tar sedan stånd. Reser enkelripa och är helt lugn i f.o.s, 
apporterar utlagd fågel korrekt. 2 Skl 
 
PT J SU(S)CH HÄRJARÖS PILA S21343/2003, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 
Går i lätt, fin stil i lagomt format. Rapporterar, och när förare vid uppmaning följer på stöts fågel med 
respekt. Pila slår om och stoppar i kort stånd där fågel lättar, vrider på huvudet och tar nytt stånd. Reser 
precist löpande ripa och är lugn i f.o.s. Apporterar utlagd fågel korrekt. 1 Skl 

Laxforsen 2010-09-21 
B-O Johansson 

Söndag 
 
FA/SNFK ARVIDSJAUR 
UKL/ÖKL 20100822  
Domare: Sandström Rolf 
Mark: Skravelberget 
Förutsättningar: Två orrkullar, två ripkullar och en del ströfågel. Svag vind och ganska varmt. 



 

UKL 
 
Esh KING SE22689/2010, äg & för Tore Poromaa, Öjebyn 
King går i mycket bra fart och bra stil. Stoppar upp en del i söket. Söker i bra kontakt i början av dagen 
men det blir sämre allt efter som. Stöter ripa och stannar efter 40 m. Stöter senare ripor och gör en lite 
tur. Stöter orrkull i två omg. och blir kvar i området. Går senare in i tätning och orrkull kommer ut. 45 
min. 0 Ukl.  

Irsh REMKILENS PADDY S56954/2009, äg & för Anders Persson, Piteå 

Paddy har svårt att komma ut i sök under första släpp. Blir sedan bättre och går i bra fart och stil. Tar 
stånd. Avancerar och reser friskt, men kan tyvärr inte stoppas. 70 min. 0 Ukl 

Ph BLACK LUCKYS WALLENBERG S21325/2009, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
Wallenberg söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken bra. Går stort och jobbar bra i medvind. Vi 
trampar upp ripa. Wallenberg tar stånd, avancerar raskt och föraren ser fågel flyga långt framför oss. 
Stånd som Wallenberg löser själv. 70 min. 0 Ukl. 

ÖKL 
 
Pt FURUKOLLEN'S ROSIE PALEMA S41831/2006, äg & för Dorit Wiedenhöft, Luleå 
Rosie går i mycket bra fart och bra stil. Fastnar en del gånger i markvittring. Revierar och söker i bra 
kontakt. Stöter ripa och stoppas. Stöter senare ripa och stoppas först men kan inte hålla sig utan går 
efter. 20 min. Utgår. 

Pt J VET POINT'S TUMMELISA S18296/2006, äg & för Lena Gustafsson, Kiruna 
Tumme revierar och söker av marken väl i bra kontakt. Jobbar i mycket bra fart och stil. Formatet 
önskas större. Stånd, avancerar men ingen hemma. Fastnar en del i markvittring. Ripa trampas upp och 
Tumme stoppas. Tumme stöter ripa och stoppas. 70 min. 0 Ökl. 

Irst J SU(S)CH DEN RÖDE JÄGAREN ALAYA S55878/2005, äg & för Ulla Mikkola, Falun 
Alaya går i mycket bra fart och stil. Söker av marken väl med bra reviering. Formatet önskas större då 
mycket mark lämnas. Stånd, avancerar och reser villigt orrar. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar 
utlagd orre godkänt. Tar strax efter stånd. Avancerar men ingen hemma. Alaya finnas i stånd. Avancerar 
försiktigt, men tappar fågeln. Tar nya tag och går på löpa. Stannar till, då lättar orrhöna framför henne. 
Kompl. lugn i flog och skott. Stånd, frisk avance och resning av singelripa. Kompl. lugn i flog och skott. 
Stånd, avancerar men ingen hemma. 45 min. 2 Ökl. 

Tack deltagarna för en uppfriskande dag ute i markerna. 
Arvidsjaur 2010-09-08 
Rolf Sandström 
 

SNFK SKOGSPROV ARVIDSJAUR 22/8-2010 
ÖKL 
Domare: Peter Mattsson 
Markledare: Tage Lidström 
Förutsättningar: Lätt duggregn + 9 grader, växlande vind. 
Fågeltillgång: Ca 15 gråfåglar  

PT Hirvasvuopion Cora S12391/2008 Äg&För: Hans Sundberg 
Går i acceptabel fart och stil i ett litet format. Andra släpp går hon upp sig till bra fart och stil men blir 
borta en del av släppet. Tredje släpp: Söker som tidigare, omoget och har fått sina chanser för idag. 45 
min 0 Ökl. 

EST Orrlidens E-Inez S31732/2008 Äg&För: Helena Liden  
Går i mycket bra fart, stil och format. Samarbetar bra med föraren, stöter en liten orrkull men är helt 
lugn. Får fortsätta och stöter en till orre, kan ej bedöma vad som skedde. Andra släpp: Söker som 
tidigare, tar ett stånd och när vi kommer till avancerar hon till ett nytt stånd och en ungtupp lättar precis 
framför Inez och hon är lugn i flog o skott. Apporterar godkänt. Tredje släpp: Fortsätter att söka som 
tidigare och får idag 2 Ökl 45 min. 

GST Hagelsprutans Quicka Qulan S12526/2008 Äg&För: Johan Backlund 
Går i mycket bra fart, stil och format, håller bra kontakt med föraren. Är i område där en tjäderhöna 
lättar och jag kan ej bedöma vad som sker. Sedan hittar vi henne i stånd och hon reser villigt men kan ej 



presentera fågel. Andra släpp: Får gå i tät skog och kunde hållt bättre kontakt. Tredje släpp: Går ner sig 

något söksmässigt, hon tar ett stånd, reser villigt men kan ej presentera fågel. Fjärde släpp: Söker som 
tidigare, tar ett fint stånd, reser villigt och precist en orrhöna och i flog o skott så går hon hejdlöst efter. 
0 Ökl 60 min. 

Est Giddes Den Wilda S39197/2005 Äg&För: Stefan Keisu 

Går i mycket bra fart, stil och format, samarbetar bra med föraren. Andra släpp: Fortsätter att söka 
mycket bra, vi ser en tjäderhöna komma flygande från området där Wilda befinner sig, men kan ej 
bedöma vad som sker. Tredje släpp: Jagar som tidigare. Fjärde släpp: Får nu ett långt släpp och hon 
håller fart, stil o format hela tiden. Avslutar med att ta stånd och när vi är på väg upp till henne så lättar 
en tjädertupp från ett träd bakom Wilda men hon står kvar. När vi så kommer upp till henne så 
avancerar hon till ett nytt stånd och en gammeltupp lättar, acceptabelt lugn i flog o skott, men tyvärr så 
vägrar hon att apportera. 0 Ökl 75 min. 

GST Sundowners Yolanda S65382/2006 Äg&FÖR: Johan Backlund 
Går i mycket bra fart och stil i ett stort format, kommer ändå in till föraren så de blir ett bra samarbete. 
Andra släpp: Nu går hon alltför stort för att de ska bli jaktbart. 0 Ökl 30 min. 

EST Ester S15844/2008 Äg&För: Mikael Wikström 
Går i mycket bra fart och stil, har ett bra format men söker lite stöd av föraren. Andra släpp: Nu går hon 
upp sig något. Tredje släpp: Söker som tidigare och tar ett stånd på en öppen myr, vi går fram emot 
henne och jag säger till föraren att han får resa, han reser på håll och hon reser våldsamt men något 
oprecist en orrhöna, går efter en bit men kan stoppas. Hon apporterar godkänt och för denna prestation 
får hon idag 3 Ökl 45 min. 

Jag tackar provledning och deltagare för trevliga dagar i skogen och ett speciellt tack till markledaren 
Tage som visade oss var tjädrarna fanns. 
Peter Mattsson 

 


