
SNFK Arjeplogsfjällen 17 mars 2012 

Domare: Per-Ola Lundberg  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: plogstation Merkenäs. 

Fågeltillgång: mycket bra. 

 

 

UKL 
EST MYRHEDENS M-ZENTA SE22288/2011, äg & för Lars Tano, Gällivare 

Zenta går i mycket bra fart och mycket bra stil. Hon försvinner i första släpp men kommer 

åter i slutet av släpptiden. I andra släpp fortsätter hon med mycket bra fart o stil, söker nu 

mycket bra. Zenta hittas i stånd, avancerar mycket bra på kommando i en lång avance som 

resulterar att riporna lättar. Hon är en aning orolig i flog och skott, men skapade en bra 

jaktsituation åt oss och får idag en 2:a.30 min. 2 Ukl 

  

ESH FALCSAGANS JACKSSON SE53053/2010, äg & för Mats Olofsson, Boden 

Jacksson Har en bra fart och en bra stil. Sökmässigt skulle jag vilja att han tar för sig bättre. 

Han tar ett stånd strax framför domare och förare, i samma stund kommer partner in framför 

och fåglarna lättar. Jacksson blir orolig i flog och skott men låter sig stoppas trots störning av 

partner. I andra släpp forsätter Jacksson som tidigare och får idag en 3:a 30 min.  3 Ukl 

 

PT J SKEIRUTJ SMILLA SE35526/2010, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 

Smilla har utmärkt fart och stil, söker utmärk. Hittas i osäkert stånd reser på kommando men 

kan inte påvisa någon fågel. I resterande släpp fortsätter Smilla i utmärkt fart och stil, söket är 

av högsta klass trots ett parti med tungt före. 45 min.0 Ukl 

 

ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Göran Nilsson Lars, Kalix 

Oliver visar oss en mycket bra fart och mycket bra stil. Söker mycket bra även om det tidvis 

blir en aning öppet. Fortsätter andra o tredje släpp som tidigare mycket bra, söker nu med 

bättre kontakt. Oliver tar ett osäkert stånd, avancerar på kommando och riporna lättar långt 

framför på sidan av Oliver. Han blir dessvärre allt för orolig i denna situation. Han fortsätter 

och tar senare ett nytt stånd reser djärvt på kommando, en ripa lättar och Oliver är helt lugn i 

flog o skott. 45 min. 2 Ukl   

 

PT J MYRTEIGEN'S LILLA TÖSEN SE51594/2010, äg & för Roger Larsson, Luleå 

Tösen startar med mycket bra fart och mycket bra stil, söker mycket bra, tar ut svängarna 

rejält i god kontakt med föraren. I andra släpp fortsätter Tösen som tidigare, hon tar ett skarpt 

stånd, avancerar fram, nytt stånd reser villigt på kommando precis på riporna, och är helt lugn 

i flog och skott. Tösen får idag en välförtjänt 1:a. 30 min. 1 Ukl 

 

PH MYRTEIGEN'S RAMBO SE52220/2010, äg & för Leif Lång, Luleå 

Rambo har en mycket bra fart och mycket bra stil. Söker mycket bra. I andra släpp fortsatt 

mycket bra fart o stil, Rambo kommer in i ett område med tungt före men han fortsätter att 

jobba mycket bra. I tredje fortsätter han som tidigare, kommer tyvärr inte för fågel idag.  45 

min. 0 Ukl 

 

 

 

 



ÖKL 

EST MYRHEDENS K-BELLA S48107/2007, äg & för Lars Tano, Gällivare 

Bella har utmärkt fart och en utmärkt stil. Hon lägger upp ett utmärkt sök i medvind och tar 

med sig all önskvärd terräng. Bella fortsätter utmärkt hela dagen, i slutet av andra släpp hittas 

hon i stånd, men hon kan inte visa oss någon fågel. 45 min. 0 Ökl 

 

IRST J TÄRNAFJÄLLENS IDA E S41973/2009, äg & för Lena Larsson, Hemavan 

Ida har en mycket bra fart och stil. Söker bra i tung terräng. Hon tar ett osäkert stånd som hon 

löser själv. Senare tar Ida nytt stånd och avancerar långt över en öppen yta i god kontakt med 

föraren där hon tar nytt fast stånd. Ida reser bra på kommando, hon är helt lugn i flog och 

skott, apporterar utlagd ripa mycket bra. En trevlig hund som idag får en stark 2:a. 30 min.     

2 Ökl   

 

GST HAGELSPRUTANS RAPPA RAKEL SE21346/2010, äg Tina Backlund, Luleå, för Johan 

Backlund 

Rakel har bra fart och en bra stil. Söker till en början godtagbart, men går upp sig i slutet av 

släppet. Rakel fortsätter resterande släpp som i första. 40 min. 0 Ökl 

 

ESH ARTIC LIGHT PIKES PEAK S65763/2009, äg & för Tomas Bäck, Piteå 

Peak startar i en acceptabel fart och stil. Söker acceptabelt. Han tar ett osäkert stånd direkt 

efter start som han löser själv. Peak fortsätter resterande släpp som i första.  45 min. 0 Ökl 

 

IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg Kristina Larsson Monika, Risögrund, för Jan-

Olov Daniels 

Axa har en mycket bra fart och en mycket bra stil. Söker mycket bra i medvind där hon tar 

med sig önskvärd mark. Axa fortsätter mycket bra hela dagen men lyckas tyvärr inte idag. 45 

min. 0 Ökl 

 

IRST J NORRLANDS GUIDENS BAD LUCK SE21467/2010, äg & för Olov Daniels Jan, 

Risögrund 

Bad Luck har mycket bra fart och stil. Söker mycket bra i tung terräng med lös snö. Andra 

släpp fortsätter Bad Luck som tidigare mycket bra. I tredje släpp ser vi att hon drar an på 

vittring men tyvärr så kommer partner in framför och stöter riporna som Bad Luck kände 

”otur var namnet” 45 min. 0 Ökl 

 

ESH J SYDVINDENS FERRARI S66438/2008, äg Stein Erik Hagen, Oslo, för Marita 

Ruotsalainen 

Ferrari har en utmärkt fart och stil. Söker utmärkt i medvind. Fortsätter mycket bra hela 

dagen. i sista släpp tar Ferrari ett stilfullt stånd. Han reser försiktigt på kommando, riporna 

lättar och Ferrari är lugn i flog och skott. Apportripan läggs ut men tyvärr så vill inte Ferrari 

apportera liket. 45 min. 0 Ökl 

 

GSH J KVANNILDALENS ATLAS S33932/2009, äg & för Michael Öberg, Älvsbyn 

Atlas startar i bra fart och bra stil. Söker bra. Tyvärr så förföljer Atlas en överflygare och får 

därmed utgå. 10 min. 0 Ökl 

 

 

 

Jag vill tacka deltagarna för deras sätt att visa upp sina trevliga hundar. 

 



Umeå 2012-04-16 

 

P-O Lundberg 

 

  

 

 

 

 

 

SNFK Arjeplogsfjällen 17 mars 2012 

Domare: Stellan Johansson 

SKL 20120317,  

 

Förhållanden: Bra vinterföre och ripor som var samarbetsvilliga. 

 

 

 

PT J FORSRÄNNARENS ATLA S40529/2004, äg & för Anders Fors,  

EST J KVERNMOLIA'S EASY N09172/07, för Terje Stokkebekk 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010,  äg & för Dick Edin,  

IRST J KALLKÄLLAN MIST S25009/2008,  äg & för Susanne Steinvall,  

PT J FORSRÄNNARENS CERTINA S19354/2007,  äg & för Anders Fors,  

PH NO UCH SE UCH KARACANIS NOBEL N00544/04,  äg & för Arthur Abelsen 

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS HUMLE S32229/2006 , äg & för Dick Edin,  

ESH J SENJA'S M. ZEP S14965/2007, ä g Benny Persson, Trelleborg, för Håkan Antman 

EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS IZZIE S40997/2007, äg Bernt Perström,för Dick Edin 

EST J GIDDES D:EN WILDA S39197/2005,  äg & för Stefan Keisu 

 

 

 

1:a rundan 

Atla – Easy 

Båda går i mycket bra fart och stil. Båda söker stort och med bra bredd. Förarna styr hundarna 

vilket gör att de blir ensidiga i söksupplägget. 

Sätts lika. 

 

Mac – Mist 

Hundarna går i mycket bra fart och med fin stil. De får mycket mark avsökt och visar upp 

bästa bredd och djup. 

Sätts lika 

 

Wilda – Certina 

Wilda startar i mycket bra fart och stil. Går senare i släppet ner i fart. Mycket snöbollar som 

fastnat i pälsen. Det gör att söket blir på gränsen för klassen. 

Certina i stor fart och med mycket fin stil. Söker av marken mycket bra i enstaka slag. 

Påverkas av tungt före. 

Certina över Wilda 



 

Nobel – Humle 

Nobel i stor fart och med fin stil. Söker stort i breda slag men söket blir öppet i enstaka slag. 

Humle i stor fart och med fin stil. Söker också stort och öppet under hela släppet. 

Nobel över Humle 

 

Zeb – Izzie 

Zeb i bra fart och fin stil. Söker bra i enstaka slag. Lägger ändå söket på bredden vilket gör att 

söket klarar klassens krav. Izzie i största fart och söker mycket bra i början av släppet. Går ner 

sig i slutet av släppet. 

Izzie över Zeb. 

 

 

 

Rangering runda 1: Mac, Mist, Atla, Easy, Nobel, Humle, Certina, Izzie, Wilda, Zeb 

 

 

Runda 2 

Mac – Atla 

Mac söker mycket bra i detta släpp.Stort och revierande i medvind. Hittas i stånd, reser 

utmärkt tryckande ripa. Helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt utlagd ripa. 

Atla söker mycket bra i detta släpp , men får se sig slagen av Mac. 

Mac över Atla 

 

Easy – Mist 

Easy går i ett stort välanlagt sök. Markerar, löser ut och tar stånd. Mist kommer till och kan 

inte stoppas vid partners stånd. Går förbi Easy och går upp fågeln. Mist utgår. 

Vi sätter in Izzie. Izzie markerar kraftigt ett antal gånger som hon löser själv. Ripa lättar och 

båda tar stånd där fågeln lättat. Izzie utgår. 

Easy över Mist och Izzie som båda utgår. 

 

Certina – Nobel 

Certina söker mycket bra i detta släpp. Får med sig mycket mark i breda slag. Certina i 

kaststånd för ripa i snölega. Ripan kastar sig upp ur sin lega när vi kommer fram till hunden. 

Lugn i flog och skott. Apporterar mycket bra utlagd ripa. Nobel söker bra i detta släpp.  

Nobel och Certina i stånd bredvid varandra. Båda får order om att resa fågeln men den var 

snabbare. Nobel acceptabelt lugn och Certina helt lugn i flog och skott. Nobel apporterar 

utlagd ripa helt korrekt. 

Certina över Nobel 

 

Zeb – Wilda 

Båda hundarna  söker acceptabelt, markerar fågel och löser ut. Zeb i stånd för ripa. Lugn i 

flog och skott. Kan inte förmås att apportera ripan. 

Båda utgår. 

 

Humle – Easy 

Båda hundarna markerar kraftigt , löser ut. Detta är för ineffektivt idag . 

Båda utgår. 

 

 



Rangering runda 2: Mac med ett komplett fågelarbete, Certina med två fågelarbeten utan 

resning, Nobel med ett fågelarbete utan resning, Atla 

 

 

Runda 3 

Nobel – Atla 

Båda i stånd för ripa. Fågeln lättar utom jaktbart avstånd. 

Nobel över Atla 

 

Mac – Certina 

Mac i stånd , fågel lättar utom håll för bössan. 

Mac över Certina 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: 

 

1:a SKL Cert HP     HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC äg & för Dick Edin 

En utmärkt jakthund i alla avseenden! 

 

2:a SKL CK             FORSRÄNNARENS CERTINA S19354/2007, äg & för Anders 

Fors 

En utmärkt jakthund ! 

 

3:a SKL                    KARACANIS NOBEL N00544/04, äg & för Arthur Abelsen 

En mycket bra jakthund. 

 

 

 

 

Tackar för en bra dag på fjället. 

 

Oltokken 6/4 2012 

 

Stellan Johansson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SNFK Arjeplogsfjällen 18 mars 2012 

Domare: Lasse Tano 

Markledare: Ulf Öhlund 

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: Gränsen  

Förhållanden: Sol, några minusgrader, behaglig vind och ett bra men tungt före.  

 

 

UKL 

PT Skeiruts Saga SE35525/2010 Förare Mikael Åhman 

Startar moderat, ökar sedan till mycket bra fart och stil. Stöter ripa och är acceptabelt lugn i 

flog. I andra släpp förföljs överflygare. Resterande släpp går i fortsatt mycket bra bredd, fart 

och stil. Kommer dock ej mer för fågel. 6 släpp Tid 60 min. 0 Ukl 

 

PT Forsrännarens Jura SE 30789/2010, förare Anders Fors 

Jura är en gedigen tik som uppvisar mycket bra fart och stil över alla 3 släpp. En stark hund 

som verkligen imponerar! Utmärkt fart, stil, bredd och samarbetsförmåga. Försvinner i första 

släpp och återfinns strax framför oss i stånd. Löser och utreder självmant. I andra släpp får vi 

en sekundering på henne, lugn i flog och skott. Senare samstånd med partner, reser villigt och 

precist, helt lugn i flog och skott. I tredje släpp visar hon absolut toppklass med 2 skarpa 

fågeltagningar inklusive precis resning och helt lugn i flog och skott! tid 35 min. 1 hp Ukl 

 

EST Finnlidens Coco Chanel SE 37966/2011 Förare Ulf Öhlund 

Startar i moderat sök och går upp sig efterhand till bra fart och stil. Större bredd och 

kontinuitet önskas. Stöter ripa i första släpp som förföljs. Stöter ånyo i andra släpp och 

förföljer samt i tredje släpp sekunderar flott partner. Kommer ej mer för fågel. Tid 55 min.      

0 Ukl 

 

PT Myrteigens Lilla Tösen SE51594/2010, förare Roger Larsson 

Utmärkt i alla avseenden!! En riktigt stark hund som avsöker marken i rejäl reviering och 

hänger bra på vinden! I andra släpp tar hon stånd, riptuppen flyger och landar strax framför, 

Tösen går rutinerat fram och fäster nytt stånd på löpande ripa, helt lugn när fågeln går. Lugn i 

flog och skott. Fortsätter utmärkt i totalt 6 släpp. Tid 60 min. 1 Ukl. 

 

ESH Falcsagans Jacksson SE53053/2010 förare Mats Olofsson 

Jacksson är en stark hund som går i mycket bra fart, stil och reviering. I andra släpp har han 2 

st stånd utan att presentera fågel. Stånd i andra släpp, fågel går och han är acceptabelt lugn i 

flog och skott. Nytt stånd i tredje släpp tillsammans med partner, acceptabelt lugn i flog och 

skott. Tilldelas idag en 2:a efter 2 släpp och 30 minuter. 2 Ukl 

 

ESH Finnlidens Christian Dior SE37964/2011, förare Sara Öhlund 

Startar i moderat fart och stil med önskan om bättre reviering. Oregelbundet sökmönster. Ripa 

lättar i området där C finns. Därefter drar föraren hunden. Tid 15 min. 0 Ukl 

 



PT Karacanis Riga 33472/2010 förare Öysten Nilsen 

Riga går över dagen i mycket bra fart och stil med en mycket bra reviering. Uppvisar lugn i 

flog då fågel går i område där R finns. Senare stånd utan att påvisa fågel. I 4:e släpp tar hon 

ett stilfullt stånd i nedförslutning, reser mycket villigt och precist och är acceptabelt lugn i 

floget. De några metrarna ursäktas av nedförslutet och den kraftfulla resningen. En 

kanonhund!! Tid 45 min. 1 hp Ukl 

 

ÖKL 

IRSH Jack Sparrow S46712/ 2009 förare Robert Olausson 

Går över dagen i kraftfull galopp med mycket bra reviering. En stark hund. I första släpp tar 

han stånd, reser villigt och precist, acceptabelt lugn i flog och skott. Appporterar bra på andra 

försöket. Går resterande släpp i fortsatt mycket bra fart och stil. Tid 60 min. 2 Ökl. 

 

GST Hagelsputans Rappa Rakel SE21346/2010 förare Johan Backlund 

Går över dagen i bra fart och stil. Bättre kontinuitet och reviering önskas. Stånd, reser villigt 

och precist, lugn i flog och skott samt apporterar slarvigt. Tappar apporten på hemväg, 

kommenderas på nytt och inkommer då med den. Avslutas efter 2 släpp med 25 minuter och  

3 Ökl 

 

ESH Artic Light Pikes Peak S65763/2009 förare Tomas Bäck 

Går over dagen i bra till mycket bra fart och stil. Startar moderat och går upp sig i bredd. I 4.e 

släpp ses han gå i stånd, löser och avancerar till nytt stånd. Blir starkt provocerad av partner, 

samreser med partner och är helt lugn i flog och skott samt apporterar mycket bra. Tid 45 min. 

3 Ökl 

 

ESH Östkystens V. Franco S62745/2008 förare Robert Olausson 

Franco uppvisar över dagen att han är en otroligt stark hund som orkar gå i tungt före med 

mycket bra reviering. Utmärkt fart och stil. Stånd i första släpp, avancerar utan att påvisa 

fågel. Senare nytt stånd som löses självmant. I tredje släpp ses Franco pejla in ripan, stånd, 

fågeln går och han är acceptabelt lugn i floget. Uppvisar sekundering i fjärde släpp, senare 

samstånd med partner, reser villigt och precist singelripa samt är helt lugn i flog och skott. 

Apporterar bra. 45 minuter. 2 Ökl   

 

 

 

Gällivare 2012-03-24 

 

Lasse Tano 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



SNFK Arjeplogsfjällen 18 mars 2012 

Domare: Hans Bergqvist  

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

 

 

UKL 

EST  ÅSHAMRAS NITA SE31556/2010, äg Kristina Lundgren, Bureå, för Ola Lundgren 

Går i mycket bra fart och stil i tungt före. Bättre reviering önskas. Hittas i stånd, tar om flera 

gånger mycket bra. Nytt stånd ripor lättar, tyvärr så går Nita långt efter i flog och skott. 

Har senare markeringar, tar stånd, reser ripor, men kan inte lugnas i flog och skott, går långt 

efter riporna. 0 Ukl. 

 

EST  OHLSMYRENS BLACK BETTY SE27402/2011, äg Roland Olsson, Oviken, för Mikael 

Palmebjörk 

Går i mycket bra fart och lätt fin stil, söker fint. Tar stånd reser lite försiktigt, men ingen fågel 

kvar. Tar senare stånd ,korrigerar nytt stånd, ripor lättar framför hunden, helt lugn i flog och 

skott. 2 Ukl 

 

ESH J HÄRKMOEN'S H-OLIVER TELL SE38272/2010, äg & för Lars Göran 

Nilsson, Kalix  

Går i mycket bra fart och fin stil, söker bra, tar mycket mark med sej. Kommer med fågel 

tillsammans med partner, kan stoppas. Har ett resultatlöst stånd. Tar stånd, reser ripor, Går 

långt efter i flog och skott. Hittas till följd av eftergången i nytt stånd, reser ripa och visar 

unghunds respekt i flog och skott. Har senare ett stånd där domaren inte kan se någon fågel.    

3 Ukl 

 

PT J SKEIRUTJ SMILLA SE35526/2010, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 

Går i mycket bra fart och stil, söker bra där föret tillåter. 

Kommer med fågel tillsammans med partner och kan stoppas. Ripa trampas upp av föraren. 

Visar sekundering för stående partner. Mattas något i slutet av dagen. 0 Ukl  

 

PT J SKEIRUTJ STEIRA SE35522/2010, äg & för Olov Åman, Arvidsjaur 

Mycket bra fart, fin stil, Söker mycket bra. Ripa i luften i första släpp. Har markeringar, tar 

stånd, ripa lättar utom skotthåll, visar fin respekt. Respekterar fågel som partner stöter. Tar 

stånd i backe får stå länge. Reser ripa är helt lugn i flog och skott. Senare nytt stånd, Ripa 

lättar när resningsorder ges, helt lugn i flog och skott. 1 Ukl HP 

 

EST FAULFOSSEN'S T Q MOLLY SE28788/2011, äg & för Stellan Johansson, Malå 

Går i mycket bra fart och lätt fin stil, söker fint. Tar stånd, håller ståndet länge, men tyvärr så 

ser domaren ingen fågel. Har ett resultatlöst stånd. Nytt stånd reser men ingen fågel hemma. 

Stöter ripa och visar fin respekt. Blir lite ungdomlig i söket i slutet av dagen. Drages av 

föraren på grund av skada. 0 Ukl 

 

ÖKL 

PT J VET POINT'S SPOTTIFY SE12652/2010, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs 

Går i bra fart och bra stil, har några enkla fina slag. Har lite små stopp. Bättre söksupplägg 

önskas. Går senare upp sej något och söker bättre. Tar stånd, drar ann långt men tyvärr ingen 

fågel hemma.0 Ökl 



 

 

ESH J FINNLIDENS BEACH BOY S13044/2009, äg & för Elin Johansen, Roknäs 

Går i stor fart med kraftfull aktion, söker stort får mycket mark med sej. Håller kontakten i 

första släpp. Startar andra släpp med stora revierande slag. Men blir ensidig, går ur hand och 

blir borta. Färdigbedömd. 0 Ökl 

 

IRST J NORRLANDS GUIDENS BAD LUCK SE21467/2010, äg & för Olov Daniels Jan, 

Risögrund 

Går i mycket bra fart och stil, söker bra, i stora slag, blir borta lite i första släpp. Håller hela 

dagen utan att komma för fågel. 0 Ökl 

 

IRST J RIMOBÄCKENS AXA S56055/2005, äg Kristina Larsson Monika, Risögrund, för Jan-

Olov Daniels 

Går i mycket bra fart och stil, söker stundtals mycket bra, Drar långt fram i terrängen i första 

släpp och missar mark. Tar stånd, korrigerar, nytt stånd reser ripor, lugn i flog och skott. 

Apporterar utlagd fågel bra. Har sedan många markeringar. Jagar bra hela dagen. 2 Ökl 

 

EST J SVITJODS QVINNA S22212/2009, äg & för Stellan Johansson, Malå 

Går i mycket bra fart och fin stil, revierar bra från början men drar långt fram i terrängen och 

lämnar mark osökt. Tar senare ett stil fullt stånd, men blir tyvärr hårt provocerad av partnern 

och kan inte hålla sej och förföljer fågel. Färdigbedömd 0 Ökl. 

 

EST J OHLSMYRENS KILLER QUEEN S61119/2008, äg & för Mikael Palmebjörk, Lycksele 

Går stundtals i mycket bra fart och stil. Har lite små stopp i sitt sök, bättre flyt i söket önskas. 

Tar stånd reser men tyvärr ingen hemma. Visar flera fina sekunderingar när partnern står. Tar 

stånd avancerar framåt i etapper men ingen fågel. 0 Ökl 

 

ESH J SYDVINDENS FERRARI S66438/2008, äg Stein Erik Hagen, Oslo, för Terje 

Stokkebekk 

Går i mycket bra fart och fin stil, söker fint. Sekunderar partnern en kort stund. Men går förbi 

stående partner och stöter ripor och förföljer. Färdigbedömd. 0 ökl 

 

 

 

 

Tack för en trevlig dag på fjället 

 

Skellefteå 2012-04-09 

 

Hans Bergqvist 

 
  

 


