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Kval till fjällpokalen 2 september 2010 
 
SNFK Fjällprov i Arjeplogsfjällen 
Fjällpokal kval.2 2010 09 02  

Domare: Anders Dahlström 

Vädret: Mycket bra jaktväder 
Fågeltillgång: Mycket bra. 
 
Ist. Tärnafjällets Ester S41974/2009 äg. Erik Larsson. 
Ester går i utmärkt fart, stil och format i samtliga tre släpp. Hon kom ej för fågel idag. 
 
Est. Finnlidens Beyonce Knowlee S13046/2009 äg. Ulf Öhlund. 
Beyonce går i bra fart, stil och format i samtliga tre släpp. Hon kom ej för fågel idag. 
 

Ish. Tärnafjällets Axcel G S41980/2009 äg. Olof Westerlund. 
Axcel går i mycket bra fart, stil och format i sina tre släpp. Chans på ripa hade Axcel i sitt första försök. I 
de två senare släppen går han i fortsatt i mycket bra fart, stil och format. 
 
Esh. Finnlidens Beach Boy S.13044/2009 äg. Elin Johansen. 
Beach Boy går i mycket bra fart, stil och format. Han stöter en ripa med viss eftergång men kan dock 
stoppas. I sitt andra försök fattar Beach Boy vackert stånd, bra resning med en kort eftergång som 
tolereras i en ukl-klass. I sitt sista försök går han i bra fart, stil och format. 
Beach Boy prestation resulterar till ett 3-pris i Ukl. 
 
Est. Ohlsmyrens Killer Queen S.61119/2009 äg. Mikael Palmebjörk. 
Killer börjar sin jaktdag i mycket bra fart, stil och format. Hon stöter en ripa men är lugn i flog. I senare 

släpp går hon fortsatt mycket bra men hon fann ej fler ripor. 
 
Ish. Fyledalens Edison S.64790/2008 äg. Ronny Boström. 
Edison går i mycket bra fart, stil och format i samtliga tre släpp. 
Han kom ej för fågel idag. 
 
Pt. Vestfjorddalens Tötta T N4257/2009 äg. Terje Steinsund. 
Tötta går utmärkt fart, stil och format i samtliga släpp. I sitt andra försök finner hon en stor ripkull. Tötta 
fattar vackert stånd, reser mycket bra och hon är acceptabelt lugn i flog och skott. Tötta går vidare till 
dag 2. 
 

Pt. Ohlsmyrens P Born To Be Wild S28784/2009 äg. Roland Ohlsson. 
Born To Be börjar sin jaktdag I bra fart, stil och format. Hon fattar stånd vid två tillfällen utan fågel 
kontakt. I senare släpp går hon i ett planlöst sökmönster med flera stånd utan fågel kontakt. 
Born To Be utgår. 
 
Ish. Tärnafjällets Sigge S S.41978/2009 äg. Robert Jäder. 
Sigge börjar sin jaktdag i utmärkt fart, stil och format. Han ”hänger” på vinden på ett mycket förtjänst 
fullt vis. I sina senare släpp går Sigge fortsatt utmärkt. Sigge går vidare till dag 2. 
 
Est. Ohlsmyrens Peggy Sue S.54659/2009 äg. Roland Ohlsson. 
Peggy går i utmärkt fart, stil och format i sina tre släpp. I sitt sista försök finner Peggy en ripkull som 
hon förvaltar på ett förtjänstfulltsätt. Vackert stånd, bra resning och hon är acceptabelt lugn i flog och 

skott. Peggy går vidare till dag 2. 
 
Pt. Dansk Dynasty Elka NHSB2724249 äg. Geir Hagenes. 
Elka börjar sin jaktdag i utmärkt fart, stil och format. I senare släpp går Elka i bra fart stil och format. 
Hon kom ej för fågel idag. 
 
Est. Björkvattnets Myra S13191/2009 äg. Roland Ohlsson. 
Myra börjar sin dag i utmärkt fart, stil och format. I senare två släpp tappar hon ”orken” och hennes sök 
blir väl trångt. 

Pt. Borgeflons Om Quitty S64982/2008 äg. Eva Perman. 
Quitty börjar sin dag i bra fart, stil och format. I sitt andra försök går hon i mycket bra fart, stil och 
format. Hon en god chans på fågel som hon ej klarar av pga. sin olydnad. 
I sitt sista försök går Quitty i mycket bra fart, stil och format. Hon fattar vackert stånd, behärskad 



resning och acceptabelt lugn i flog och skott. Quitty går vidare till dag 2. 

 
Tack för en trevlig dag i Arjeplogsfjällen. 
Goda unghundar. 
Trevliga förare. 
Ripornas mångfald 
Vad mer kan man som domare önska sig. 
 
Gällivare 2010-09-06 
Anders Dahlström 
 
SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
UKL 20100902, FP Kval 1 

Domare: Sandström Rolf 
Mark: Jäckvik höger 
Förutsättningar: Lätt vind, bra temperatur och 20 talet ripor. 
 
GSH Börgsjitens Dått No n23330/08, äg & för Espen Farkvam, Melhus 
Dått No är en hund som går i utmärkt stil i mycket bra fart. Revierar och söker av marken väl i stora fina 
slag i med och motvind. Har ett stånd som han löser själv. I sista stund hittas Dått No i stånd. Avancerar 
i riset men inget händer. Vrider om kroppen, då lättar ripa precis framför där Dått No stått. Acceptabelt 
lugn i flog och skott. 55 min. Vidare till final. 
 
GST KVANNILDALENS ASSJIE S33925/2009, äg & för Wanda John Dahlsten Eliasson, Hede 
Assjie söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken stort och rejält. Har ett släpp då hon går lite 

sämre. Visar upp en flott spontan sekundering. Söker även bra i medvind. 55 min. 0 Ukl. 
 
EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg & för Lena Larsson, Östersund 
Börjar dagen i mycket bra fart och utmärkt stil. Revierar och tar marken väl med sig. Har ett bra 
medvinds släpp. Föraren anmäler stånd som Hot Stuff löser själv. Kroknar en del mot slutet. 55 min. 0 
Ukl. 
 
EST J ÖDEBYGDENS KICK 'N FIGHT S39108/2009, äg & för Håkan Tofte, Gällivare 
Söker i mycket bra fart och bra stil. Har en del stopp i sitt sök. Saknar lite format och tappar en del 
mark. Revierar fint. Stånd, avancerar och reser villigt. Stoppas i flog och skott. Nytt stånd, avancerar och 
reser villigt. Acceptabelt lugn i flog och skott. 57 min. Till final. 

 
IRSH J NORRLANDS GUIDENS ISNOGOOD II S17252/2009, äg & för Lars Johansson, Sundsvall 
Isnogood är en hund som går stort och ligger på gränsen i mycket bra fart och stil. Söker av all 
intressant terräng framför oss, i med och motvind. Stånd, går på när vi närmar oss, stannar, ripa lättar 
och Isnogood stoppas. 55 min. Till final. 
 
IRST J TÄRNAFJÄLLENS IDA E S41973/2009, äg Lena O Patrick Larsson, Hemavan, för Lena 
Larsson 
Ida går i mycket bra fart och utmärkt stil. Revierar och söker av marken väl. Tar ett stramt stånd, 
avancerar och reser villigt. Går inte att stoppas. Fågel trampas upp. Ida stöter ny ripa och stoppas. 55 
min. 0 Ukl. 
 

PH BLACK LUCKYS WALLENBERG S21325/2009, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
Wallenberg går i mycket bra fart och stil. Revierar och tar marken väl med sig. Större djup vore önskvärt 
i medvind. Har ett resultat löst stånd. 55 min. Ej för fågel. 
 
PT BORGEFLON'S JL RIPA S21072/2009, äg Anna Wagén, Tännäs, för Stefan Sandnes 
Söker i mycket bra fart och bra stil. Har en del stopp i sitt sök. Söker av marken bra. Har lite svårt att få 
till ett bra medvinds sök. Ripa ses flyga från området där Ripa är. 55 min. 0 Ukl. 
 
PT GRÅSJÖVALENS TROLLA S42286/2009, äg & för Stefan Sandnes, Tännäs 
Börjar släppen i mycket bra fart och stil men tappar söket i slutet av varje släpp. Revierar och söker av 
marken bra. Går lite ojämt. Förföljer partners ripa. 45 min. 0 Ukl. 
 

PH VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget 
Sture revierar bra och söker av marken i god kontakt. Visar upp ett bra medvinds sök. Jobbar i mycket 
bra fart och stil i ett bra format. 55 min. Till final.  
 
EST GORKMYRANS SQUAW S26242/2009, äg & för Ernst Fjällström, Vilhelmina 
"Molly" startar i mycket bra fart och bra stil men tappar senare farten. Revierar bra men saknar lite 
format hela dagen. Tar stånd, löser själv och stöter ripa som hon går efter. 45 min. 0 Ukl.  



 

GST KVANNILDALENS AAVA S33926/2009, äg Wanda John Dhalsten Eliasson, Hede, för John 
Eliasson 
Går i bra fart och stil. Störs en del av partners förares visslingar. I andra släpp kommer hon sig aldrig 
riktigt ut i sök. 30 min. 0 Ukl. 
 
PH PATJANEN'S VILLA ANTINORI S22819/2009, äg & för Per-Anton Berg, Tromsö 
" Nori" går i mycket bra fart och stil. Revierar och går i stora fina slag och får mycket mark med sig. 
Skulle gärna få släppa ner mer i medvind i andra släpp. Börjar halta och kommer sig inte ut i sök i tredje 
släpp. 37 min. Avslutas. 
 
Tack deltagare och provledning för en trevlig dag på fjället och ett trevligt prov. 
Arvidsjaur 2010-09-15 
Rolf Sandström 

Final Fjällpokalen, fredag 3 sept 2010 

SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
UKL 20100903, FP Final 
Domare: Sandström Rolf och Dahlström Anders 
Mark: Jäckvik, vänster 
Förutsättningar: 30 talet ripor, bra vind och temperatur. 

Startlista 
Irsh J NORRLANDS GUIDENS ISNOGOOD II S17252/2009, äg & för Lars Johansson, Sundsvall 
Est J ÖDEBYGDENS KICK 'N FIGHT S39108/2009, äg & för Håkan Tofte , Gällivare 
Pt Vestfjorddalens Tötta T N45257/09, äg & för Terje Steinsund, Kvalöysletta 
Pt BORGEFLON'S OM QUITTY S64982/2008, äg & för Eva Perman, Kälarne 

GSh Börgsjitens Dått No N23330/08, äg & för Espen Farkvam, Melhus 
Est OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Ohlsson, Oviken 
Irsh TÄRNAFJÄLLENS SIGGE S S41978/2009, äg & för Robert Jäder,  
Ph VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget 

Första rundan: 
 
ISNOGOOD- KICK 'N FIGHT 
Isnogood- Mycket bra fart och stil, går stort med lite dålig kontakt. 
Kick´n Fight- Bra fart och stil, större format önskas. 

TÖTTA – QUITTY 
Tötta- Mycket bra fart och stil, bra format, söker av marken väl. 
Quitty- Mycket bra fart och stil. Bättre kontakt önskas, blir lite dålig markteckning. 

DÅTT NO- PEGGY SUE 
Dått No- Mycket bra fart och stil och format 
Peggy Sue- Bra fart och stil. Stannar ofta upp. 

SIGGE – STURE 
Sigge- Mycket bra fart och stil, stort fint sök. 
Sture- Bra fart och stil. Stannar ofta, lite svårt att komma ut i sök. 

Rangering: Tötta, Isnogood, Quitty, Dått No, Peggy Sue, Kick´n Fight, Sigge, Sture 

Andra rundan: 

PEGGY SUE – KICK`N FIGHT 
Peggy Sue- Mycket bra fart och stil i detta släpp. Vackert stånd. Reser fågel bra och komplett lugn i flog 
och skott. 
Kick´n Fight- Bra fart och stil. Lite större format i detta släpp. Stånd, när vi närmar oss tjuvreser hon. 
Föraren anmäler stånd två ggr som hunden löser själv. 



DÅTT NO- STURE 

Dått No- Mycket bra fart och stil. Har ett flertal stötar och svår att stoppa. 
Sture- Mycket bra fart och stil. Har ett antal stötar och stoppas kontant. 

QUITTY- SIGGE 
Quitty- Mycket bra fart och stil. Revierar fint och tar marken väl med sig. 
Sigge- Mycket bra fart och stil. Söker av marken väl. 

ISNOGOOD- TÖTTA 
Isnogood- Mycket bra fart, stil och format. Söker av marken bra i stora fina slag. 
Tötta- Mycket bra fart och stil. Söker av marken bra. 

 
Rangering: Peggy Sue, Tötta, Quitty, Isnogood, Kick´n Fight, Dått No, Sigge och Sture 

Tredje rundan: 

DÅTT NO- SIGGE 
Dått No- Mycket bra fart och stil, söker av marken bra. 
Sigge- Mycket bra fart och stil, söker av marken bra. 

STURE- KICK`N FIGHT 
Sture- Bra fart och stil. Tröttnar rejält. 
Kick´n Fight- Bra fart och stil. Tröttnar. 

ISNOGOOD- QUITTY 
Isnogood- Mycket bra fart och stil. Stort och fint sök. 
Quitty- Mycket bra fart och stil. Jobbar på bra. 

TÖTTA- PEGGY SUE 
Tötta- Mycket bra fart och stil. Söker av marken väl. 
Peggy Sue- Mycket bra fart och stil. Söker av marken väl. 

Resultatlista Fjällpokalen 2010-09-29  

1:a OHLSMYRENS PEGGY SUE 1 Hp Ukl 
2:a VESTFJORDDALENS TÖTTA 1 Ukl 
3:a BORGEFLON'S OM QUITTY 1 Ukl 
4:a NORRLANDS GUIDENS ISNOGOOD II 2 Ukl 
5:a ÖDEBYGDENS KICK 'N FIGHT 2 Ukl 
6:a BÖRGSJITENS DÅTT NO 2 Ukl 

Tack för en mycket trevlig dag, med mycket bra hundar, och bra med fågel! 
Arvidsjaur och Gällivare 2010-09-29 
Rolf Sandström och Anders Dahlström 

UKL/ÖKL 3 september 2010 
 
SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 20100903,  
Domare: Larsson Patrick 
Förhållanden: strålande höstdag med bra västlig vind ca 12-16 grader. 
 
UKL 
 
IRSH J FYLEDALENS EDISON S64790/2008, äg & för Ronny Boström, Sundsvall 

Edison går i mycket bra fart och bra stil. Får bra med mark med sig i god kontak med föraren. I andra 
släpp lättar fågel från område där hundarna befinner sig Edison respekterar. I senare släpp fortsätter 
Edison sitt goda sök utan att få fler chanser i fågel. 0 UKL. 

PT OHLSMYRENS P BORN TO BE WILD S28784/2009, äg Rose-Marie Karlström, Bredbyn, för 

Tom Karlström. 
Söker i bra fart och stil med bra bredd i god kontakt med föraren. Fastnar en del på markvittring och 



bättre kontinuitet önskas. I andra släpp söker hon bra med bättre bredd och kontinuitet. Tröttnar rejält i 
tredje och fastnar åter på markvittring. 0 UKL. 

IRST TÄRNAFJÄLLENS ESTER L S41974/2009, äg & för Erik Larsson, Frösön 
Ester startar dagen i utmärkt fart och stil, revierar marken väl i stora slag med utmärkt bredd i god 
kontakt med föraren. I andra släpp stöter partner ripa och Ester respekterar kontant. Fortsätter sitt goda 
sök dagen ut utan att lyckas, tröttnar något i senare släpp. 0 UKL. 

EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg & för Lena Larsson, Östersund 
Går i bra fart och stil med bra bredd men bättre kontinuitet önskas verkar något oinspirerad. Startar 
andra släpp som i första men går upp sig rejält under släppet och avslutar i mycket bra fart och stil med 

bra bredd på söket, revierar väl i god kontakt. Fortsätter resten av dagen i mycket bra fart och stil och 
söker mycket bra i med och motvind tröttnar dock rejält på slutet utan några chanser på fågel. 0 UKL. 

PT DANSK DYNASTY ELKA NHSB2724249, äg & för Geir Roger Hagenes, Tromsö 
Söker i mycket bra fart och fin stil, revierar marken väl i god kontakt med föraren. Fågel lättar där 

hundarna befinner sig, respekterar. I andra släpp fortsätter Elka sitt goda sök markerar, går på och stor 
ripkull lättar, respekterar. Går på stöter ripa respekterar. Stånd, avancerar oc h reser djärvt löpande 
fågel och kan stoppas acceptabelt i flog och skott. Senare i släppet nytt stånd när vi närmar oss Elka 
lättar ripa och hon kan stoppas i flog och skott. Fortsätter sedan sitt goda sök och tilldelas ett välförtjänt 
1:a pris UKL. 
 
ÖKL 
 
EST MYRHEDENS K-BELLA S48107/2007, äg & för Lars G Tano, Malmberget 
Bella är en lätt livlig tik med en härlig aktion, går i utmärkt fart och stil, blir tidvis något öppen i söket 
och egenrådig. I fjärde släpp markerar Bella, går på och pressar upp ripa och förföljer. 0 ÖKL. 

EST J GIDDES D:EN WILDA S39197/2005, äg & för Stefan Keisu, Luleå 
Wilda går hela dagen i mycket bra fart och stil, revierar marken väl med bra bredd i god kontakt med 
föraren. I sista släpp stöter Wilda ripa som respekteras kontant. 0 ÖKL. 

EST ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg & för Helena Liden, Kalix 
Inez söker i mycket bra fart och stil, revierar marken väl i god kontakt. Slår långt ut i medvind och blir 
borta för oss. När vi kommer närmare finner vi Inez i stånd, på väg fram löser hon ut stöter ripkull och 
förföljer. 0 ÖKL 

ESH J SÖNNANÅEN'S WILHELM TELL S48777/2004, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix 
Tell går i mycket bra fart och fin stil. Får mycket mark med sig i med och mot vind revierar väl. I andra 
släpp stånd, går villigt på utan resultat. Fortsätter sitt goda sök men respekterar ej överflygare i sista 
släpp. 0 ÖKL. 

IRST FJÄLLRÖDINGENS NAMMATJ S67995/2005, äg & för Maria Palmquist, Vännäs 
Går hela dagen i mycket bra fart och stil. Revierar marken väl med bra bredd i god kontakt med föraren. 
Tröttnar något i sista släpp, parter stöter ripa som respekteras. 0 ÖKL.  

Tack SNFK för förtroendet att komma upp och alla deltagare för en fin dag i fjället med mera fågel hade 
nog inte uppmarschen känts lika lång? 
Hemavan 2010-09-30 
Patrick Larsson 
 
 
Kval till SM lördag 4 september 2010 

SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
SKL 20100904, SM Kval 1 
Domare: Mattsson Peter  

Skytt: Niklas Björkman 
Mark: Peljekaise 
Fågeltillgång: Bra 
 
EST J SJCH KLOKKERHOLMEN'S SUE-SINE S16141/2004, äg & för Roland Ohlsson, Oviken 
PT J SJCH BORGEFLON'S JAGA CS S45252/2002, äg & för Roland Ohlsson, Oviken 
EST J BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S28527/2007, äg & för Roland Ohlsson, Oviken 



PT J OHLSMYRENS P WILD THING S30111/2008, äg & för Roland Ohlsson, Oviken 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006, äg & för Dick Johansson, Luleå 
IRST J VINNSÅSEN'S ARTIC ROXY S66209/2006, äg & för Robert Olausson, Gällivare 
EST SUCH HUNTINGFIELD KIARA S34834/2004, äg Anna-karin Blanck, Gällivare, för Robert Olausson 
ESH SUCH GALLOK'S JOKER FLASH S64214/2005, äg & för Tony Johansson, Gällivare 
IRST J HADSELÖYA'S MISS LARSEN S18923/2004, äg Lena Larsson, Hemavan, för Patrik Larsson 
IRSH J REMKILENS CHAMP S31405/2007, äg Lena Larsson, Sundsvall, för Ronny Boström 
GSH SUCH MORTENFJELLET'S KEANO S26869/2006, äg & för Peter Hoyer, Söråker 
PT J FANBY FILIPPA-K S66649/2007, äg & för Carl-erik Brandberg, Skellefteå 
PT NUCH SUCH KARACANIS ZITA N04853/06, äg & för Geir Roger Hagenes, Tromsö 
EST SJCH OHLSMYRENS PIGA S18893/2005, äg & för Roland Ohlsson, Oviken  

Första rundan 

 
Sue-Shine-Miss Larsen 
Båda hundarna startar mycket bra, men Miss Larsen tar förningen och tar ett stånd, hon avancerar fram 
till ett nytt stånd. Reser friskt men går för långt efter i flog o skott. Utgår. Sue vidare. 

Andra släpp: 
 
Roxy-Zita 
Båda hundarna startar mycket bra och växlar om förningen. Båda lika. 
 

Tredje släpp: 
 
Wild Thing-Humle 
Humle startar mycket bra, Whild Thing har svårt att komma igång så Humle har förningen hela släppet. 
Humle över. 

Fjärde släpp: 
 
Kiara-Keano 
Keano tar förningen i släppet men blir allför egenrådig. Kiara jagar framför sin förare i ett bra format. 
Båda lika. 

Femte släpp: 
 
Simsalabim-Joker 
Simsalabim går utmärkt på alla sätt och tar all anvisad terräng. Joker går i enormt stora slag och lämnar 
luckor i marken. Simsalabim över. 

Sjätte släpp: 
 
Jaga-Champ 
Jaga blir borta direkt efter släpp, hittas stående tillsammans med partner. Champ börjar mycket bra och 
hittas stående tillsammans med partner. Båda får resa och dom reser villigt men oprecist och går för 
långt efter i flog o skott. Båda utgår. 

Sjunde släpp: 
 
Filippa-Piga 
Båda hundarna startar mycket bra. Piga stöter en ripa och går efter. Utgår. Ny partner till Filippa blir Sue 
som har sju minuter kvar från sitt första släpp. Sue tar ett stånd,reser villigt men kan ej presentera 
fågel. Fågel i släppet två gånger.Filippa över. 

Rangering efter första rundan: 
1:Simsalabim, 2:a Humle, 3:a Roxy, Zita, Joker. 6:a Wild Thing, Keano, Kiara, Filippa. 11:a Sue 

Andra rundan: 
 
Roxy-Sue 
Roxy tar förningen direkt som hon håller hela släppet. Roxy över. 
 
Nionde släpp: 



 

Zita-Kiara 
Zita tar förningen direkt som hon håller hela släppet. Zita över. 

Tionde släpp: 
 

Humle-Simsalabim 
Båda hundarna är utmärkta sökare, men Simsalabim har något bättre kontakt. Simsalabim över. 

Elfte släpp: 
 

Keano-Joker 
Keano går mycket bra och är i detta släpp väl i hand. Joker går enormt stort med stora luckor i 
marktäckningen. Keano över. 

Tolfte släpp: 

 
Whild Thing-Filippa 
Filippa tar förningen som hon håller hela släppet. Whild Thing håller inte klass nivån och utgår. Filippa 
vidare. 

Rangering efter andra rundan: 
1:a Simsalabim, 2:a Humle, 3:a Roxy, 4:a Keano, Zita, 6:a Joker, 7:a Filippa. Kiara utgår håller inte 
klassnivån, Sue utgår också p.g.a för många chanser. 

Tredje rundan: 

 
Trettonde släpp: 
 
Filippa-Joker 
Joker går nu mycket bra i detta släpp,han tar ett stånd, avancerar trögt och kan ej presentera fågel. Han 
tar ett nytt stånd tillsammans med partner. Filippa ligger söksmässigt efter, tar ett stånd tillsammans 
med partner. Båda får resningsorder, löser ut och kan ej presentera fågel. Filippa fortsätter och stöter 
två ripor. Filippa utgår. Joker vidare. 

Fjortonde släpp: 
 
Keano-Zita 
Keano stöter ripa direkt efter släpp och går för långt efter. Ny partner blir Simsalabim. Zita stöter ripa 
två gånger i rätt vind och utgår. Simsalabim som tidigare och vidare. 

Femtonde släpp: 
 
Roxy-Humle 
Båda söker utmärkt i detta släpp. Båda lika. 
 
Rangering efter tredje rundan: 
1:a Roxy, Humle, 3:a Simsalabim, 4:a Joker. 

Fjärde rundan: 

Sextonde släpp: 
 
Joker-Simsalabim 
Simsalabim har förningen genom släppet. Joker utgår. 

Sjuttonde släpp: 
 
Humle-Roxy 
Roxy stöter ripa och går för långt efter och utgår. Humle tar ett stånd, reser villigt men kan ej presentera 
fågel.  
Humle vidare. 



Artonde släpp: 

 
Humle-Simsalabim 
Båda hundarna fortsätter att söka utmärkt. Simsalabim stöter ripa två gånger som hon respekterar men 
nu blir det för mycket och jag väljer att avsluta denna segrarklass. 
 
Jag tackar provledning och deltagarna. Fågeltillgången var god men tyvärr så misslyckades hundarna i 
sitt arbete, troligtvis så luktade riporna ingenting. 
/Peter Mattsson 
 
 
SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
SKL 20100904, SM Kval 2 

Domare: Daniels Jan-Olov 
Mark: Peljekajse 

IRST J NORRLANDS GUIDENS MISS EYE II S63043/2004, äg & för Niklas Sundberg, Liden 
ESH J TIDYBIRD'S ALBIN AV HÖIMYRA N09228/07, äg & för Svein Borgen, Skien 

GST SUCH PATJANEN'S SANTA-INEZ S61188/2003, äg Disa Nilsson, Koskullskulle, för Lars Nilsson 
PH J SKIPSFJORDHÖNA'S LOUIS N25440/04, äg & för Per-anton Berg, Tromsö 
EST SJCH SUCH MYRHEDENS H-HELLE S40084/2003, äg & för Lars Tano, Malmberget 
IRST SJCH NORRLANDSGUIDENS BITCH II S39370/2000, äg & för Niklas Sundberg, Liden 
PH SUCH HESSELHÖJ FERRARI S39820/2005, äg Sten Rönnerling, Höör, för Örjan Nilsen 
PH J SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
PH SUCH SJCH PATJANEN'S BARON DE LEY S32107/2004, äg & för Mikael Kangosjärvi, Långträsk 
PT J FURUKOLLEN'S LEIA DI LEVA S18874/2007, äg & för Maria Moström, Umeå 
PT J PATJANEN'S CHILL OUT S32100/2004, äg & för Anders Dahlström, Gällivare 
PT J VATTVIKEN'S KAWA S62783/2003, äg & för Harald Jan Edvindsen, Harstad 
ESH J PÅLAMALMENS DONATELLI S13803/2008, äg & för Svein Borgen, Skien 

1:a Rundan 15 min. 

1:a Släpp 
 
Eye – Albin 
Eye startar i mycket bra fart och lätt fin stil, blir borta i tät björkskog men återkommer, Eye går ner sig 
något stil mässigt under senare del av släppet. Albin startar i mycket bra fart och stil Albin blir också 
borta i björkskogen men återkommer. Albin över Eye. 

2:a Släpp 
 
Inez – Louis 
Inez startar lite försiktigt går senare i mycket bra fart och stil, söket är öppet och Inez är borta i slutet 
av släppet men återkommer. Louis går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora slag i bra blir 

borta i slutet av släppet men återkommer. Louis över Inez 
 
3:e Släpp 
 
Bitch – Helle 
Bitch går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt. Bitch går in i ett högt 
videris och blir borta återfinns 12 min efter koppling. Helle startar i mycket bra fart och bra stil, under 
senare del så går Helle ned sig något och går nu i bra fart och stil. Helle över Bitch som utgår.  

4:e Släpp 
 
Ferrari – Prinsen 
Ferrari går i mycket bra fart och stil lägger upp ett enormt stort öppet sök. Prinsen går i mycket bra fart 
och stil avsöker anvisad terräng i stora fina slag. Prinsen över Ferrari 

5:e Släpp 
 
Baron – Leia 
Baron går i mycket bra fart och stil ett stort och öppet sök. Baron ses ta ett stånd, när vi är på väg till 
hunden så lättar en ripa oprecist framför Baron som är helt lugn, vi är inte inom jaktbart håll. Leia går i 



mycket bra fart och stil avsöker marken i stora fina slag. Stöter en ripkull och förföljer. Baron över Leia 
som utgår. 

6:e Släpp 2 min 
 
Chill – Kava 

Chill går i mycket bra fart och stil stöter en ripa som hon förföljer. Kava går i mycket bra fart och stil. 
Kava över Chill som utgår. 

7:e Släpp 
 

Kava – Donatelli  
Kava går i mycket bra fart och stil. Stöter en ripa är lugn på kommando. Kava tar ett stånd reser villigt 
och precist en ripkull, är acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar knappt godkänt utlagd fågel. Kava 
ses ta ett stånd när vi är framme vid hunden så avancerar den villigt utan resultat. Kava stöter senare 2 
ripor en bit bort är lugn på kommando. 
Donatelli går i mycket bra fart och stil har ett flertal chanser på fågel som partner har. Domaren och 
förarna stöter en ripa i anvisad terräng. Båda utgår. 

Rangering efter första rundan. 
1 Prinsen 2 Louis 3 Inez, Baron 4 Albin, Ferrari 5 Helle 6 Eye 

2:a Rundan 15 min 
 
8:e Släpp 
 
Inez – Albin 
Inez föraren stöter en ripa, Inez kommer i området och stöter en ripa är lugn på kommando avsöker 
anvisad terräng bra. Albin går ett stort öppet sök. Inez över Albin 

9:e Släpp 
 
Louis-Eye 
Louis går mycket bra avsöker anvisad terräng mycket bra. Eye går upp sig och avsöker anvisad terräng 
på ett mycket bra sätt. Louis och Eye sätts lika. 

10:e Släpp 
 
Prinsen – Helle 
Prinsen går som förr hittas i stånd löser ut när skytt och förare kommer upp. Helle går i bra fart ett 
småskuret sök. Prinsen över Helle 

11:e Släpp 
 
Baron – Ferrari 
Baron går mycket bra avsöker marken i stora fina slag. Ferrari går mycket bra avsöker marken i stora 
fina slag. En ripa lättar i området där hundarna befinner sig i utan att situationen kan bedömas. Baron 
och Ferrari sätts lika. 

Rangering efter 2:a rundan. 
1 Baron 2 Louis, Ferrari 3 Eye 4 Prinsen 5 Helle 6 Albin 7 Inez 

3:e Rundan 15 min 

12:e Släpp 
 
Louis – Albin 
Louis går mycket bra hittas i stånd reser villigt och precist en ripkull, Louis är lugn i flog men går i fallet 
och apporterar fälld fågel. Albin går som förr. Albin tar ett stånd reser villigt och precist en singel ripa, 
och går efter. Louis över Albin som utgår. 

13:e Släpp 
 



Helle – Eye 

Helle går som förr ett småskuret sök. Helle tar stånd avancerar trögt utan resultat, Helle har ytterligare 
ett stånd med trög avancering. Eye startar mycket bra för att sedan gå ur hand. Helle över Eye som 
utgår. 

14:e Släpp 

 
Inez – Baron 
Inez går ett stort öppet sök. Baron går ett stort öppet sök, 

15:e Släpp 

 
Prinsen – Ferrari 
Prinsen avsöker anvisad terräng på ett mycket bra sätt. Ferrari går upp sig. 

Rangering efter 3:e rundan. 
1 Louis med fågel arbete 2 Baron 3 Ferrari 4 Prinsen 5 Inez 6 Helle 

4 Rundan 10 min 

16:e Släpp 
 
Helle – Louis 
Helle fortsätter som tidigare en ripa lättar i området där Helle är i utan att situationen kan bedömas. 
Louis Går som tidigare. Louis över Helle 

17:e Släpp 
 
Ferrari – Baron 
Ferrari går som tidigare. Baron går som tidigare. Sätts lika 

18:e Släpp 
 
Inez – Prinsen 
Inez går som tidigare. Prinsen går som tidigare. 

Segrare av dagens kvalparti blir Skipsfjordshönans Louis som i dag blir placerad som nr 1 och får 1 Skl. 
 
Jag vill tack deltagarna för en trevlig dag på fjället och hundarna hade sina chanser som tyvärr inte 
förvaltades. 

Jan-Olov Daniels 
Kalix 2010-09-27 
 
UKL/ÖKL söndag 5 september 2010 

SNFK ARJEPLOGFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 20100905,  
Domare: Johansson Stellan  
Skytt: Mikael Kangosjärvi.  

UKL  
 
EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, äg & för Lena Larsson, Östersund 
Stuff i stor fart och med lätt fin stil. Söker av marken i breda fina slag. Skarpt fint stånd,avancerar till 
nytt stånd. Reser precist stor ripkull. Helt lugn i flog och skott. Provas i tre släpp under dagen. 1:a Ukl 
+HP 
 
IRSH J FYLEDALENS EDISON S64790/2008, äg & för Ronny Boström, Sundsvall 
Stor fart och med bra stil. Söker av marken i bra bredd., men revieringen kunde vara bättre då Edison 
vill vända fel i vind. Drar an mot ris, ripan lättar och Edison kan stoppas acceptabelt. Senare i skarpt 
stånd. Reser djärvt ripa. Kan stoppas acceptabelt i flog och skott. Provas i tre släpp. 2:a Ukl 
 

PH BLACK LUCKYS WALLENBERG S21325/2009, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 



Stor fart och med bra stil. Söker av marken mycket bra, men är lite ensidig i sitt söksupplägg. Vackert 
stånd. Avancerar och reser ripa. Lugn i flog och skott. Provas i tre släpp. 1:a Ukl 

PH PATJANEN'S VILLA ANTINORI S22819/2009, äg & för Per-anton Berg, Tromsö 
Bra fart och med bra stil. Söker bra i enstaka slag. Stöter ripa och tar sig en tur med den. Provas i två 
släpp. 0 Ukl 

ÖKL 
 
EST ORRLIDENS E-INEZ S31732/2008, äg & för Helena Liden, Kalix 
Inez i stor fart och med fin stil. Söker av marken bra i breda slag.Bra kontakt med förare. I tredje släpp 

stöter Inez ripa och visar respekt. Provas i fyra släpp. 0 Ökl 
 
ESH J SÖNNANÅEN'S WILHELM TELL S48777/2004, äg & för Lars-göran Nilsson, Kalix 
Tell i stor fart och mycket bra stil. Söker stort och och det blir öppet sök. I senare släpp så drar föraren 
hunden. Föraren är rejält förkyld och går hem. 0 Ökl 
 
IRST FJÄLLRÖDINGENS NAMMATJ S67995/2005, äg & för Maria Palmquist, Vännäs 
Nammatj i stor fart och med bra stil. Söker av marken bra, men söket kunde vara större.  
Bra kontakt med förare. Provas i tre släpp. 0 Ökl 
 
EST MYRHEDENS K-MILLAN S48110/2007, äg & för Håkan Antman, Svensbyn 
Millan i mycket bra fart och stil. Söker av marken i breda slag och i bra kontakt med förare. 

Stånd, fågel lättar och Millan kan ej stoppas i flog. 0 Ökl 
 
GSH FINNVOLAS BIRK N18575/08, äg & för Kenneth Nordseth, 
Birk i stor fart och med bra stil. Söker bra i enstaka slag, men blir ibland ensidig i söksupplägget. Stånd. 
Ripor lättar och Birk är lugn i flog och skott. Apporterar den fällda fågeln helt korrekt. 3 Ökl 
 
EST J GIDDES D:EN WILDA S39197/2005, äg & för Stefan Keisu, Luleå 
I första släpp så går Wilda i mycket bra fart och stil. Söket växer i format under första släpp där vi går i 
medvind. Stånd utan resultat. 
I senare släpp så söker Wilda fortsatt mycket bra i medvind. I tredje släpp så hittas Wilda i stånd. På 
resningsorder så går hon på hårt och ripan lättar vid sidan om. Lugn i flog och skott. Apporterar korrekt 

den fällda fågeln. Provas i ett fjärde släpp och tar stånd för ripa. Avancerar bra och precist på fågel. Går 
några steg i skott. Apporterar sen korrekt den fällda fågeln. 1:a Ökl + HP 

PH PIMEN'S ARON S24263/2008, äg & för Terje Steinsund, Kvalöysletta 
Aron i bra fart och acceptabel stil. Söker bra i enstaka slag. I andra släpp så vill inte Aron längre. Drages 
av föraren. 0 Ökl 

Tack för en trevlig dag på Peljekajse 
Malå den 25 september 2010 
Stellan Johansson 

 


