
KRITIKER  

 
Söndag  
 
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 2010-03-07 
Mark: Gränsen syd 
Domare: Jan-Olov Daniels 
Domare elev: Olof Westerlund 
Vädret var fint till en början med bra före sparsamt med fågel. Under eftermiddagen så tilltog vinden 
stundtals var det en kraftig vind som säkert påverkade resultatet. 
 
UKL 

 
EST FINNLIDENS BEYONCE KNOWLEE S13046/2009, äg o för Ulf Öhlund, Roknäs 
Går i mycket bra fart och stil, är lite trög i starten men det går senare mycket bra. Intrycket av Beyonce 
förbättras under dagen och hon är välförd och avsöker anvisad terräng på ett bra sätt. 0 Pr Ukl  
 
ESH FINNLIDENS BEACH BOY S13044/2009, äg o för Elin Johnsen, Roknäs 
Boy går upp sig under hela dagen i slutet av dagen så går han i mycket bra fart och stil, han är en stark 
hund som jobbar hela dagen utan att lyckas. 0 Pr Ukl 
 
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KOBRA S21010/2009, äg Patrik Brummer, Stockholm, för Bernt 
Pernström 
Går i mycket bra fart och stil, har en markering i början av första släpp som hon löser själv. 

Avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra kontakt med föraren, hon tröttnar i slutet av dagen. 
0 Pr Ukl 
 
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-Chalotte Brummer , Stockholm, för 
Bernt Pernström 
Katla går i mycket bra fart och lätt fin stil, avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra kontakt 
med föraren. Hon jobbar mycket bra i det tunga föret. Lyckas inte i dag. 0 Pr Ukl 
 
ESH FINNLIDENS BO KASPER S13045/2009, äg & för Agneta Boman Andersson, Öjebyn 
Kasper går i bra fart och stil, är ungdomlig i sitt söks upplägg. Visar ett partner intresse och föraren 
måste styra han kraftigt men det blir bättre under dagen. 0 Pr Ukl 

ÖKL 
 
EST FINNLIDENS ALANIS MORISETTE S68200/2006, äg & för Ulf Öhlund, Roknäs 
Morisette går i mycket bra fart och stil, ripa lättar i området där hon befinner sig i utan att situationen 

kan bedömas. I andra släpp så fastnar det så mycket snö att föraren väjer dra hunden från vidare 
avprovning. 0 Pr Ökl. 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS GRUSA S19876/2005, äg & för Annette Björns, Nälden 
Grusa går i mycket bra fart och stil, avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt i bra kontakt med 
föraren. Grusa drar an och ripor lättar precist framför Grus som förföljer för långt, synd. 0 Pr Ökl 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS GLAMOROUS LADY S19877/2005, äg Tomas Olsson, Mörsil, för 
Maria Olsson Engholm 
Lady går i mycket bra fart och lätt fin stil, avsöker anvisar terräng på ett utmärkt sätt i mycket bra 
kontakt med föraren. Lady hittas i ett tar ett stramt stilfullt stånd ganska långt ut, när förare och domare 
kommer fram så justerar hon sig något. Lady avancerar villigt utan att någon fågel kan observeras. 

Senare under dagen så är hon med partner och ripor lättar och Lady går för långt efter. 0 Pr Ökl 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS ISA S40996/2007, äg Thomas Olsson, Mörsil, för Maria Olsson 
Engholm 
Isa går i bra fart och stil är lite trög i starten men går senare upp sig, söks upplägget störs av att hon har 
ett flertal markeringar som hon löser själv. Avprovas hela dagen utan att lyckas. 0 Pr Ökl. 
 
IRSH FAJOS FREKK AV KJERRINGHOLM S20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå 
Frekk går i mycket bra fart och stil är lite trög i starten men det löser sig ganska fort. Avsöker marken på 
ett mycket bra sätt i bra kontakt med föraren. Frekk stöter ripor i fel vind och förföljer dessa förlångt. 0 
Pr Ökl. 

 
Kalix 2010-03-30 
/ Jan-Olov Daniels 



 
 
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 2010-03-07 
Domare: Mattsson Peter  
Mark: Gränsen 
Skytt: Niklas Björkman 
Förutsättningar: Mulet någon plusgrad bra vind växlande tungt före mycket bra med ripor. 
 
UKL 
 
EST ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg Helana Liden, Kalix, för Helen Liden 
Går i utmärkt fart o stil i ett ensidigt söksupplägg, stöter ripor och går efter en bit. Andra släpp: Jobbar 

på mycket bra i tungt före, partner stöter ripa Inez kan stoppas. Fortsätter och stöter en egen ripa är 
helt lugn. Tredje släpp: Börjar tröttna och har en hel del markeringar. Fjärde släpp: Fortsätter som 
tidigare. 0 UKL 50 MIN  
 
EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg Lena Larsson, Östersund, för Andreas Larsson 
Går i mycket bra fart o stil med bra marktäckning, stöter en ripa är helt lugn. Andra släpp: Jobbar på bra 
i tungt före. Partner stöter en fågel,hon har en egen stöt som hon respekterar. Tredje släpp: Fortsätter 
att söka som tidigare.Fjärde släpp: Jobbar på som tidigare. 0 UKL 45 min 
 
EST OHLSMYRENS KILLER QUEEN S61119/2008, äg Mikael Palmebjörk, Lycksele, för Mikael 
Palmebjörk 
Går i bra fart o stil har ett godtagbart söksupplägg och går upp sig något mot slutet av släppet. Andra 

släpp: Har svårt att komma igång stöter en ripa och är helt lugn. 0 Ukl 30 min 
 
EST J ORRLIDENS E-NOVA S31731/2008, äg & för Petter Arvidsson, Umeå 
Går i mycket bra fart o stil får med sig mycket terräng. Andra släpp: Fortsätter att jaga mycket bra, tar 
stånd löser ut stöter en ripa i de området där hon stog. Partner har också en stöt. Tredje släpp: Som 
tidigare. Fjärde släpp: Tar stånd men kan ej presentera fågel. 0 Ukl 45 min 
 
ÖKL 
 
ESH J SÖNNANÅEN'S WILHELM TELL S48777/2004, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix 
Går i mycket bra fart o stil söksupplägget är väldigt mycket framdrift och lite på bredden. Tar ett stånd 

längt ut som han löser själv. Andra släpp: Får nu gå i mycket tungt före och jobbar på. Tredje släpp: 
Jobbar på i tungt före tar ett stånd som han löser själv. Fjärde släpp: Går ner sig och tröttnar helt. 0 ÖKL 
50 min 
 
EST BORGEFLON'S FE NORMA S19851/2006, äg Reine Lundqvist, Vännäs, för Reine Lundqvist 
Går i mycket bra fart o stil söker mycket bra på bredden, är lite olydig på inkallning. Andra släpp: Jobbar 
på i mycket tungt före, sekunderar stående partner. Tredje o fjärde släpp: Fortsätter att söka mycket 
bra. 0 Ökl 50 min 
 
PT J OHLSMYRENS P WILD THING S30111/2008, äg Roland Ohlsson, Oviken, för Roland 
Ohlsson 
Stratar i mycket bra fart o stil försvinner över en kant, finnes i stånd tillsammans med partner. Står 

precis ovanför ett stup och vill inte resa. 0 Ökl 15 min 
 
EST J BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S28527/2007, äg Roland Ohlsson, Oviken, för Roland 
Ohlsson 
Går i mycket bra fart o stil får med sig marken på ett bra sätt, detta resulterar i ett stånd reser villigt o 
precist en ripa är helt lugn i flog o skott. Apporterar mycket bra utlagd fågel. Andra släpp: Jobbar på i 
tungt före, tar ett stånd reser villigt men kan ej presentera fågel. Tredje släpp: Fortsätter att jobba 
mycket bra i tungt före. 2 Ökl 40 min 
 
PT J FORSRÄNNARENS CERTINA S19354/2007, äg & för Anders Fors, Gällivare 
Går i mycket bra fart o stil ett utmärkt format, hon får visa sekundering på stående partner. Andra 
släpp: Går nu mycket bra i tungt före, tar stånd en ripa lättar och hon kan inte hålla sig utan reser resten 

av riporna och går hejdlöst efter. 0 Ökl 30 min 
 
PH JAKTGLÖDENS BOSS S17522/2008, äg & för Leif Lång, Luleå 
Startar i bra fart o stil, tar ett stånd tillsammans med partner, hundarna står ovanför ett stup, avancerar 
utför stupet tar nytt stånd och ripa lättar acceptabelt lugn i flog o skott apporterar utlagd fågel mycket 
bra. Andra släpp: Jobbar på i tungt före. Tredje släpp: Startar släppet bra och får visa sekundering på 
partners tomstånd, tröttnar i slutet av släppet. 3 Ökl 40 min 



 

Tackar för en fin dag på fjället med trevliga deltagare. 
/Peter Mattsson 

 
Lördag 
 
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 2010-03-06 
Domare: Rolf Sandström 
Skytt: Fredrik Hjälmsson 
Förutsättningar: Frisk vind, några minusgrader, mycket varierande före. Vi såg väl 50-60 ripor under 
dagen, dock var de flesta i en stor flock!  

UKL 

 
EST ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg & för Helena Liden, Kalix 
Inez söker i mycket bra fart och utmärkt stil. Tar mycket mark med sig. Tar stånd långt borta, många 
ripor lättar och Inez tar en sväng. Kommer tillbaka och fler ripor lättar, stoppas. Jobbar på bra i det 

tunga föret. Fler ripor lättar senare framför i terrängen. 35 min.0 Ukl. 
 
ESH FINNLIDENS BEACH BOY S13044/2009, äg & för Elin Johnsen, Roknäs 
Börjar dagen i mycket bra fart och stil. Jobbar på bra i det tunga föret och söker av marken väl. Tappar 
sedan lite av farten i senare släpp. 35 min. 0 Ukl. 
 
EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg Lena Larsson, Östersund, för Andreas Larsson 
Går i bra fart och stil. Har lite svårt att komma igång i första släpp, men jobbar sedan på bra i tungt före. 
37 min. Ej för fågel.  
 
EST J ORRLIDENS E-NOVA S31731/2008, äg & för Petter Arvidsson, Umeå 
Börjar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig hela dagen. Tappar lite fart i senare släpp. 

Drar an 2 ggr och både gångerna lättar ripor framför i terrängen. 37 min. 0 Ukl. 
 
GST ÅSHÖJDENS QIKKA S38981/2008, äg & för Johan Sandlund , Arjeplog 
Startar i bra fart och stil. Blir lite störd av partner och har lite svårt att komma ut i sök. Kämpar på bra i 
tungt före. 35 min. Ej för fågel. 
 
ESH FINNLIDENS BO KASPER S13045/2009, äg & för Agneta Boman Andersson, Öjebyn 
Söker i godtagbar fart och stil. Har svårt att komma ut i ett självständigt sök, men det blir bättre under 
dagen. 35 min. 0 Ukl. 
 
ÖKL  

 
ESH J SÖNNANÅEN'S WILHELM TELL S48777/2004, äg & för Lars-Göran Nilsson, Kalix 
Wille söker i mycket bra fart och stil. Går stort och tar mycket mark med sig. Föraren anmäler stånd, 
hunden löser innan vi är framme. Tar stånd direkt i tredje släpp. Avancerar försiktigt och ripor lättar. 
Komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagt ripa, godkänt. 39 min. 2 Ökl. 
 
EST FINNLIDENS ANASTACIA S68197/2006, äg & för Elin Johansen, Roknäs 
Söker av marken i bra kontakt i mycket bra fart och stil. Stöter ripa och går efter. Utgår. 16 min. 0 Ökl. 
 
EST BORGEFLON'S FE NORMA S19851/2006, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs 
Norma söker i mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken mycket bra. Tar ett stramt och fint 
stånd, löser när vi närmar oss. Stånd, ripa lättar och Norma går efter. Utgår. 26 min. 0 Ökl. 

 
PT VIARPS ERA S28017/2005, äg Erika Lahti, Kalix, för Niklas Sundqvist  
Era går i mycket bra fart, stil och format. Går stort och får mycket mark med sig. Jobbar på bra i det 
tunga föret.35 min. Ej för fågel. 
 
IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg & för Monica Larsson, Risögrund 
Axa söker i mycket bra fart och bra stil. Söker periodvis bra, men tappar lite intensitet ibland. 
Intensiteten är bättre i andra släpp. 35 min. Ej för fågel. 
 
IRSH FAJOS FREKK AV KJERRINGHOLM S20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå 
Söker i mycket bra fart och stil. Tar med sig marken mycket bra. En mycket stark hund som jobbar på 

bra i det tunga föret. 42 min. Ej för fågel 
 



PT J FORSRÄNNARENS CERTINA S19354/2007, äg & för Anders Fors, Gällivare 
Certina går stort och revierar av marken bra, i mycket bra fart och stil. 35 min. 0 Ökl. 

Tack deltagare och provledning för en trevlig dag (och kväll…) på fjället 
 
Arvidsjaur 2010-03-17 
/Rolf Sandström 

 
 
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 

UKL/ÖKL 2010-03-06 
Domare: Mattsson Peter  
Mark: Gränsen 
Skytt: Niklas Björkman 
Förutsättningar: Sol, bra vind någon minusgrad. Lite ripor. 
 
UKL  

GST Klettvollens Tausa V N10492/08, äg Roald Fjära, Bodö, för Roald Fjär 

Går i mycket bra fart o stil, får med sig mycket mark. Andra släpp: Söker som tidigare men går ner sig 
något mot slutet av släppet. Tredje släpp: Jobbar på bra men dagen börjar märkas. Fjärde släpp: Jobbar 
på men nu i tung stil. 0 Ukl 50 min 

EST FINNLIDENS BEYONCE KNOWLEE S13046/2009, äg Ulf Öhlund, Roknäs, för Ulf Öhlund 
Startar i godtagbar fart o stil, har en del bra slag är lite intresserad av partner. Andra släpp: Går upp sig 
och är mer självständig. Tredje släpp: Får nu gå i mycket tungt före och jobbar på bra i medvind. Fjärde 
släpp: Fortsätter som tidigare. 0 Ukl 50 min 
 
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KOBRA S21010/2009, äg Patrik Brummer , Stockholm, för Bernt 
Pernström 
Går i mycket bra fart o stil får med sig marken på båda sidorna. Andra släpp: Hon söker som i första 
men jag skulle vilja att hon kunde gå lite större. Tredje släpp: Får gå i mycket tungt före och jobbar på 

bra. Fjärde släpp: Går ner sig. 0 Ukl 50 min  
 
EST HÖGFJÄLLSHUNDENS KATLA S21012/2009, äg Ann-chalotte Brummer , Stockholm, för 
Bernt Perenström 
Går i mycket bra fart o stil får med sig marken på ett mycket bra sätt. Andra släpp: Söker som tidigare. 
Tredje släpp: Jobbar på bra men dagen börjar märkas. Fjärde släpp: Söker som tidigare. 0 Ukl 50 min 
 
ÖKL  
 
EST FINNLIDENS ALANIS MORISETTE S68200/2006, äg & för Ulf Öhlund, Roknäs 
Startar i bra fart i lite tung stil har bra format och går upp sig utöver släppet. Andra släpp: Får nu gå i 

tungt före och tröttnar helt. 0 Ökl 30 min  
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS GRUSA S19876/2005, äg & för Annette Björns, Nälden 
Startar i bra fart o stil i ett bra format. I slutet av släppet så sekunderar hon stående partner. Andra 
släpp: Jobbar på hela tiden på ett bra sätt. Tredje släpp: Söker som tidigare, stöter ripa tillsammans med 
partner i medvind är helt lugn. Fjärde släpp: Nu gör Grusa sitt bästa släpp för dagen och jagar bra 
tillsammans med föraren. 0 Ökl 50 min 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS GLAMOROUS LADY S19877/2005, äg Tomas Olsson, Mörsil, för 
Maria Olsson Engholm 
Går i mycket bra fart o stil i ett bra format. I slutet av släppet en kraftig markering som hon löser själv. 
Andra släpp: Jobbar mycket bra i tungt före. Tredje släpp: Jobbar på men nu börjar dagen att märkas. 

Fjärde släpp: Går som tidigare. 0 Ökl 50 min 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS ISA S40996/2007, äg Thomas Olsson, Mörsil, för Maria Olsson 
Engholm 
Isa går i mycket bra fart o stil i ett bra format men söket störs av en del stopp och markvittring. Andra 
släpp: Startar mycket bra i tungt före, tröttnar i slutet av släppet. Tredje släpp: Fortsätter att jaga på ett 
bra sätt. Fjärde släpp: Som tidigare. 0 Ökl 50 min  
 
PT J OHLSMYRENS P WILD THING S30111/2008, äg Roland Ohlsson, Oviken, för Roland 
Ohlsson 



Startar i mycket bra fart o stil i ett utmärkt format och täcker all anvisad terräng på ett utmärkt sätt. 

Detta resulterar i ett flott stånd, partner kommer till och sekunderar alldeles bakom rumpan och när 
partner ska kopplas så lättar ripan, helt lugn i flog o skott o apporterar utlagd fågel mycket bra. Andra 
släpp: Fortsätter att jaga på de utmärkta sättet hela släppet. Tredje släpp: Stöter tillsammans med 
partner i medvind är helt lugn. Fjärde släpp: Fortsätter att söka utmärkt och tar stånd avancerar fram 
precist helt lugn i flog o skott och hon har redan visat apportering. Denna fina hund får idag för sitt 
utmärkta arbete byta klass. I ÖKL HP 50 min 
 
EST J BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S28527/2007, äg Roland Ohlsson, Oviken, för Roland 
Ohlsson 
Startar i mycket bra fart o stil i ett bra format. Andra släpp: Jobbar på mycket bra i tungt före. Tredje 
släpp: Jobbar på men börjar bli ineffektiv och får mycket markdoft i näsan. Fjärde släpp: Nu går hon upp 
sig något. 0 Ökl 50 min 

 
Tackar för förtroendet att få komma och döma och det var en trevlig dag på fjället. 
/Peter Mattsson 

 


