
SNFK  Arjeplogsfjällen 28 april 2012 

Domare: Stellan Johansson  

Klass: SKL 

 

Mark: Plogstationen 

Förhållanden: Bra och jaktmässigt före och brukbart med fågel. 

 

 

 

 

IRST HADSELÖYAS BELLA DONNA s66734/2008, äg Robert Ahlander, för Magnus 

Dahlgren 

EST KVERNMOLIA'S EASY N09172/07, äg Engebret Fekene för Terje Stokkebekk 

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

GSH  KLETTKOVENS MILO ARMANI NO47284/09, äg & för Stig Rabben 

IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren 

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

IRST KALLKÄLLAN MIST S25009/2008, äg & för Sanna Steinvall 

ESH RIMVARDEN'S B'TINTO N25572/05, äg Torstein Tvengne för Terje Stokkebekk 

PT PLETTSKIS FILIPPA S59095/2008, äg Susanna Pesonen för Leif Wanhainen 

ESH  ÖSTKYSTEN'S V.FRANCO S62745/2008, äg Carin Blanck Anna för Robert Olausson 

IRSH FJELLSTÅRSAS MEXX S55548/2004, äg Marita Ruotsalainen för Terje Stokkebekk 

PT FURUKOLLEN'S LEIA DI LEVA S18874/2007, äg & för Maria Moström 

EST HÖGFJÄLLSHUNDENS IZZIE S40997/2007, äg & för Bernt Perström 

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

IRSH ARTIC LIGHT JACK SPARROW S46712/2009, äg Carin Blanck Anna för Robert 

Olausson 

GSH  SVARTVATNETS GARD NO25203/05, äg & för Fred Martinsen 

 

 

 

1:a rundan 

Bella Donna – Easy 

Båda hundarna i stånd för ripa. Ripan lättar och båda hundarna går efter. Utgår 

 

Wilda – Armani 

Wilda startar lite försiktigt men går upp sig under släppet. Mycket bra fart och stil och söker 

av marken mycket bra med bra bredd. Armani i mycket bra faret och stil och söker av marken 

mycket bra. 

Armani över Wilda 

 

Nero – Atla 

Nero i stora fina slag och med mycket bra fart och fin stil. Visar sekundering. 

Atla  startar lite försiktigt. Söker mycket bra i enstaka slag. Atla står och det  är resultatlöst. 

Nero över Atla. 

 

 

 

 

 



Mist – Tinto 

Mist i mycket bra fart och stil. Söker av marken mycket bra med bra bredd. Stoppas av förare 

vid partners stånd. Tinto med mycket bra fart och stil. Söker stort i breda slag. Stånd och när 

vi kommer fram så springer hare upp. 

Mist över Tinto. 

 

Filippa – Franco 

Filippa i bra fart och mycket bra stil. Söker bra i enstaka slag. 

Franco i största fart och med fin stil. Söker mycket bra i breda fina slag. 

Franco över Filippa 

 

Mexx – Di Leva. 

Båda hundarna i största fart och med fin stil. Båda hundarna söker mycket stort och öppet.  

Di Leva blir borta i slutet av släppet och kontakten med förare blir för dålig idag.  

Mexx kommer tillbaka i tid och tar stånd. Avancerar bra, ripor lättar och Mexx är helt lugn i 

flog och skott. Mexx kan sen inte förmås att apportera utlagd ripa.  

Båda hundarna utgår. 

 

Certina – Izzie 

Certina i mycket bra fart och stil. Söker med mycket bra bredd och djup. Izzie i största fart 

och mycket fin stil. Söker också stort, får med sig mycket mark och gör det i kontakt med 

förare. 

Izzie över Certina 

 

Sparrow – Gard 

Sparrow i största fart och mycket bra stil. Söker stort och med bra bredd. Gard i stor fart och 

fin stil. Söker mycket stort och öppet. Vi ser ripor lätta i marken mellan oss och hundarna. 

Sätts lika. 

 

 

 

Rangering efter runda 1: Nero , Franco –Izzie, Armani – Certina - Sparrow- Gard, Wilda – 

Mist - Filippa, Atla - Tinto 

 

 

 

Runda 2: 

Atla - Tinto 

Atla startar lite försiktigt men går upp sig under släppet. Söker med bra bredd. 

Tinto söker med bra bredd och djup. Tinto blir borta vid koppling och utgår. 

Atla över 

 

Mist - Wilda 

Båda hundarna söker mycket bra i med vind och får med sig mycket mark. 

Sätts lika. 

 

Filippa – Gard 

Båda hundarna söker bra. Filippa hittas i stånd. Går friskt på när är på väg fram till henne. På 

andra sidan krönet flyger ripa och båda hundarna förföljer ripan. Båda utgår 

 



Nero – Franco 

Båda söker utmärkt med mycket bra bredd. Båda hundarna i stånd. Ripan lättar, Nero är helt 

lugn i flog och skott, men tyvärr så kan inte Franco hålla sig utan går efter ripan. Nero 

apporterar utlagd ripa korrekt. Franco utgår. 

Nero över  

 

Izzie - Armani 

Izzie söker mycket bra i medvind och får med sig mycket mark. Armani söker bra, stöter ripor 

och är för orolig i flog. 

Izzie över 

 

Certina – Sparrow 

Certina söker mycket bra i breda fina slag. Visar sekundering. Sparrow söker mycket bra och 

tar stånd mot krön. Sparrow avancerar snabbt och långt och reser riporna utom håll. Kan sen 

inte stoppas i flog. Sparrow utgår. 

 

 

 

Rangering efter runda 2: Nero , Mist- Wilda – Izzie – Certina, Atla 

 

 

Runda 3: 

Atla – Wilda 

Wilda i stånd framför oss i medvind. Wilda avancerar och reser ripor. Helt lugn i flog och 

skott. Apporterar acceptabelt den utlagda ripan. Atla sekunderar Wilda. 

Wilda över Atla. 

 

Mist – Certina 

Båda hundarna söker mycket bra. Certina i stånd som är resultatlöst. 

Mist över Certina 

 

Izzie – Nero  

Båda hundarna söker av anvisad mark mycket bra i medvind. 

 

 

 

Här avslutar vi denna segrarklass. 

 

 

Resultat: 

 

 

1:a Skl  IRSH HADSELÖYA'S NERO S66232/2008, äg & för Magnus Dahlgren 

”en mycket bra jakthund utan minus.” 

 

2:a Skl EST GIDDES D:EN WILDA S39197/2005, äg & för Stefan Keisu 

”en mycket bra jakthund med några minus idag”. 

 

 

 



Malå den 12 maj 2012 

 

Stellan Johansson  

 

 

 

 

  

 

 

SNFK Arjeplogsfjällen 28 april 2012 

Domare: Reidar Håheim  

Klass: SKL  

 

Mark: Jäckvik 

 

 

 

 

IRST HADSELÖYAS ENYA NO23064\08, äg o för Finn Arne Strandskog, Sortland, 

EST  HÄRKMOEN'S CHIRA S18074/2007, äg & för Kyre J Olsen, Narvik 

PH SEJCH SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005,äg o för Mikael Kangosjärvi 

IRST HADSELÖYAS SLISCH NO23065/08, äg Erna Sommerhaug, Stokmarknes, för Royer 

Andre Larsen 

EST ZIMBA S16139/2004, äg o för Robert Johansson, Gällivare, 

PT FUGLEDES PETITE DK06319/2010, äg & för Wanja Andersen, Våg 

PH SEUCH SEJCH PATJANEN'S BARON DE LEY S32107/2004, äg Mikael Kangosjärvi,  

PT HOPFOSSEN'S CIA S17677/2009, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi 

ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS MAC SE22681/2010, äg o för Dick Edin, Luleå,  

IRST HADSELÖYAS AZZA NO23066\08, äg & för Royer Andre Larsen, Stokmarknes 

PH PLETTSKIS FREY S59094/2008, äg & för Peter Backe, Gällivare 

PT SEUCH AV RABBELUGN OZI S28398/2005, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 

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

PT BARENTSVIDDAS MAFIA NO16995/05, äg & för Geir B Larssen, Harstad 

PH HOPFOSSEN'S LABB N04679/08, äg o för Karl Jordan, Skutvik,  

PT BORGEFLON'S CJ PHI S23020/2007, äg Lena Gustafsson, Kiruna, för B-o Johansson 

 

 

 

 

1:a Rundan 10 min 

1:a slipp Enya mot Chira 

Enya tar föringen med större format. Stand sammen med makker. Begge går på på order, rype 

letter og begge er rolig i oppflukt og skudd.App ,korrekt Enya over Chira. 

 

2:dra slipp Prinsen mot Slish 

Slish tar förer slippet fra start med större bredde og intesitet i söket. Slish over Prinsen. 



 

3:dje slipp Zimba mot Petite 

Veksler om föringen.Zimba finnes i stand. Reiser villig på order, rype letter og Zimba er rolig 

i oppflukt og skudd. App korrekt. Zimba over Petite. 

 

4:de slipp Baron mot Cia 

Baron förer slippet med större format og större intesitet og bedre framdrift i söket.  

Baron over Cia 

 

5:te slipp  Mac mot Assa 

Mac förer slippet på bedre reviering og plan i söket. Mac over Assa 

 

6:te slipp Frey mot Ozi  

Ozi tar föringen men Frey overtar og beholder föringen slippet ut. Frey over Ozi 

 

7.de slipp Ida mot mafia  

Mafia tar föringen fra start, men forsvinner og blir borte og utgår. 

Ida må dirigeres og holder inte klassnivå og utgår. 

 

8:de slipp Labb mot Phi 

Phi förer slippet fra start og beholder det slippet ut. Phi er först i terrenget. Phi over Labb. 

 

 

 

2:a rundan 10 min. 

9:de slipp Enya mot Prinsen 

Veksler om föringen inledningsvis, men etterhand overtar Prinsen med större format. Prinsen 

over Enya. 

 

10:slipp Chira mot Slish 

Slish förer slippet med större intesitet og er före i terrenget. Slish over Chira. 

 

11:te slipp Zimba mot Baron 

Veksler om föringen.Zimba vinner slippet da Baron må dirigeres og styres litt av förare. 

Zimba over Baron. 

 

12:te slipp Petite mot Cia 

Cia förer slippet fra start og vinner slippet klart. Cia over Petite som Utgår. 

 

13:de slipp  Mac mot Frey 

Mac tar imiddelbart föringen og viser et glimmrende sök. Mac over Frey. 

 

14:de slipp Ozi mot Phi 

Ozi tar föringen fra start. Ozi finnes i stand. Reiser villigt på order. Rypee letter og Ozi er 

rolig i upplukt og skudd. App ,korrekt, Ozi over Phi. 

 

15: de slipp Labb mot Assa  

Veksler om föringen. Labb har ett kompett fugelarbeid. Labb over Assa. 

 

 



 

3:dje rundan 10min. 

16:de slipp Enya mot Slish 

Veksler om föringen. Enya finnes i stand,reiser på ordre villig og  presis rype,rolig i oppflukt 

og skudd. Enya over Slish. 

 

17:de slipp Chira mot Prinsen 

Prinsen tar föringen med bedre reviering i tett skog. Prinsen finnes i stand, reiser villig på 

order rype letter og Prinsen er rolig i uppflukt og skott. App,korrekt. Prinsen over Chira. 

 

18:de slipp Zimba mot Mac 

To meget gode sökere som veksler om föringen, men Zimba vinner på bedre reviering.  

Zimba over Mac. 

 

19:de slipp Baron mot Cia  

Begge jakter godt, dog med Cia i föringea med större format. Cia over baron. 

 

20:de slipp Assa mot Frey 

Frey vinner slippet på  bedre reviering. Frey over Assa. 

 

21:a slipp Ozi mot Labb 

Ozi vinner slippet da makker heftter seg på skav: Ozi over Labb 

 

 

 

Sista 2 slippen i 3:dje rundan och dom  första i den 4:de rundan 5 min slipp. 

 

22:dra Phi mot Enya 

Enya vinner slippet på bedre intesitet: Enya over Phi 

 

23:dje slipp Chira mot Phi 

Chira vinner slippet på bedre intesitet. Chira over Phi 

 

24:de slipp Prinsen mot Slish 

Prinsen vinner slippet på bedre selvstendighet i söket. Prinsen over Slish. 

 

25:te slipp Zimba mot Baron 

Zimba vinner på på bedre kontinitet i söket. Zimba over Baron 

 

26:te slipp Cia mot Mac 

Cia vinner på större format i söket. Cia over Mac. 

 

27:de slipp Assa mot Frey 

Assa vinner slippet på större format i söket. Assa over Frey 

 

28:de slipp Ozi mot Labb. 

Settes like i detta slipp 

 

 

 



 

 

Resultat: 

 

1:a  Skl Cert Ck/Hp   IRST HADSELÖYAS ENYA NO23064\08, äg o för Finn Arne 

Strandskog, Sortland, 

 

2:a Skl  Ck/Hp   EST ZIMBA S16139/2004, äg o för Robert Johansson, Gällivare, 

 

3:a Skl  Ck/Hp   PH SEJCH SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005,äg o 

för Mikael Kangosjärvi 

 

4:a Skl Ck/Hp   PT SEUCH AV RABBELUGN OZI S28398/2005, äg & för Rolf 

Sandström, Arvidsjaur 

 

5:a Skl Ck/Hp   PH HOPFOSSEN'S LABB N04679/08, äg o för Karl Jordan, 

Skutvik,  

 

6:a Skl                     EST  HÄRKMOEN'S CHIRA S18074/2007, äg & för Kyre J Olsen, 

Narvik 

 

 

 

 

Reidar Håheim   

 

Tjärnberg 29 April 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arjeplogsfjällen 28 april 2012 
Domare:  Torbjörn Eklund  

Markledare: Roger Larsson  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: Smuollevagge 

Förhållanden: Genomslagsföre, bra med vind, klart brukbart med ripa. 

 

 

 



UKL 

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

Rambo startar upp i mycket bra fart och stil. Gör några fina slag och blir sen borta, 

återkommer dock inom rimlig tid. Får ett andra släpp där jag ser honom några slag och blir 

sedan borta hela släppet. Hittas i stånd i sista sekunden. Avancerar villigt i början, blir sedan 

svår att få fram. Föraren sätter hunden men någon fågel kan jag inte se. Avslutas 0 Ukl 

 

PT  FORSRÄNNARENS SANNA SE30790/2011, äg & för Jörgen Forsberg, Altersbruk 

Går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl i stora fina slag. Mycket bra kontakt med 

förare. Stånd. Avancerar villigt utan att presentera fågel. Hunden påverkas mycket av 

brytföret. Föraren väljer att dra hunden efter första släpp då denna redan blöder om benen.      

0 Ukl. 

 

GST  RYPEDALEN'S SAGA SE24178/2011, äg & för Christin Johansson, Malå 

Startar något försiktigt. Störs av brytföret i början av släppet men går sedan i mycket bra fart 

och stil. Avsöker marken vi går i mycket bra vilket resulterar i stånd. Avancerar villigt. Nytt 

stånd. Reser ripor och Saga är helt lugn i flog och skott. I sitt andra försök startar Saga 

försiktigt igen. Går sedan åter mycket bra. Stånd. Lång avancering utan att presentera fågel. 

Senare nytt stånd med partner. Avancerar villigt. Tyvärr ser jag ej någon fågel. Saga är en 

tilltalande unghund som idag tilldelas en 2 Ukl. 

  

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

I första släpp går Tell i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl i stora, fina slag. Stånd 

på nyslagen ripflock. Går på utan att jag hör resningsorder. Reser riporna och är acceptabelt 

lugn i flog och skott. Visar senare en påkallad sekundering. I andra släpp går Tell helt utmärkt 

i såväl mot- som medvind. Har en markering som löses själv. Blir borta. I slutet av släppet 

hittas Tell i stånd. Reser villigt och precist ripor och är acceptabelt lugn i flog och skott. En 

flott fågeltagning av en unghund. Tell tilldelas idag högsta premie för klassen, 1 hp Ukl  

 

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

Tösen startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken mycket bra i stora, fina slag. Har, i 

första släpp, en chans på fågel som inte utnyttjas. Går sedan i utmärkt fart och stil med ett 

format som är på topp. Resulterar i stånd i nedförsbacke. Ripan ligger ca 3 meter framför 

hunden. Föraren väljer att åka ända fram till hunden så ripan går utan resning. Helt lugn i flog 

och skott. Försöker sedan dagen ut i mycket bra fart och stil utan att komma i mer fågel. 

Tösen tilldelas idag en mycket välförtjänt 2 Ukl. 

 

IRST  RED GARLIC'S PITA SE52213/2010, äg & för Hans Sundberg, Luleå  

Går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl i god kontakt med förare. Stöter en flock 

ripor som förföljes en bit. Kommer tillbaka. Stöter återigen men visar bra respekt. Ses sedan 

förfölja en stor renflock som drivs i omgångar. Avslutas omedelbart. 0 Ukl. 

  

ÖKL 

IRST  NEADALENS PEPPRA S23686/2009, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 

Går i bra till mycket bra fart och stil. Fastnar något på markvittring. Gör en del bra slag. Ses i 

stånd långt ut. Avancerar självmant. Förföljer ripflock för långt. Utgår. 0 Ökl. 

 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg 

I första släpp går Igor i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora slag men något öppet 

och ostrukturerat. Startar andra släpp en aning försiktigt men kommer sedan i gång och går då 



riktigt bra. Stånd. Avancerar villigt utan att presentera fågel. Omstart. Nytt stånd. Avancerar 

bra. Reser ripor precist. Helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel utmärkt. 2 Ökl. 

 

IRSH J TÄRNAFJÄLLENS KRUT AV LÄSSLÄRSH S46594/2006, äg & för Anna-Karin 

Könberg, Umeå 

Går i första släpp i mycket bra fart och stil. Avsöker marken väl i god kontakt med förare. 

Större bredd vore önskvärd. Har en del markeringar som löses själv. Går fortsatt bra i andra 

släpp. Stånd. Lång, något trög avance utan att presentera fågel. Omstart. Sekunderar partner 

spontant. Senare under dagen blir söket stört av ett flertal markeringar och jag väljer att 

avsluta Krut.  0 Ökl. 

  

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

Går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken utmärkt i stora, fina slag och i god kontakt 

med föraren. Fin reviering. Tappar lite ork i första släpp i tungt före. Fortsätter visa upp sitt 

fina sök under resten av dagen, tyvärr utan att komma i fågel. 0 Ökl. 

 

IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg 

Går idag i mycket bra fart och stil. Söker något småskuret i börja av sina släpp men går upp 

sig och söker då med fin bredd och fin reviering. Ziba har en rejäl chans på singelripa som går 

upp bakom. Avprovas i fyra släpp utan att lyckas. 0 Ökl. 

 

IRSH J RED GARLIC'S ENDIVÉ S45659/2004, äg & för Hans Sundberg, Luleå 

Går i bra/mycket bra fart och något tung stil. Avsöker marken i stora fina slag med bra 

reviering och fin kontakt med föraren. Mattas något i slutet av dagen. 0 Ökl. 

  

IRST J FJÄLLRÖDINGENS SAIVO S67996/2005, äg & för Anders Selström, Boden 

Går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora slag där söksupplägget stundvis blir 

något öppet. I sitt sista försök ser vi Saivo jobba sig in i stånd. Avancerar villigt på 

kommando. Fågel lättar på långt håll. Helt lugn i flog och skott. Tyvärr visar sig avståndet 

vara för långt för att situationen skall bedömas som jaktbar. 0 Ökl. 

  

EST J GIDDES H KALLA SE39882/2010, äg & för Anders Gidlund, Kiruna 

Går idag i mycket bra fart och stil. Söker mycket bra i stora, fina slag och i god kontakt med 

föraren. Har ett stånd. Avancerar kontrollerat tillsammans med sin förare utan att vi kan se 

någon fågel. Fortsätter sitt fina sök under hela dagen utan att lyckas. 0 Ökl. 

 

 

 

 

Jag vill tacka deltagarna och markledaren för en trevlig dag på fjället. Vill även passa på att 

tacka provledningen för ett väl genomfört prov. 

 

 

Tängvattnet den 13 maj 2012 

 

Torbjörn Eklund 

  

 

 



SNFK Arjeplogsfjällen 28 april 2012 
Domare: Johan Backlund 

Klass: UKL/ÖKL  

 

Mark: Gränsen  

Förhållanden: Växlande molnighet 3-6 m/s +3°C 

 

 

 

UKL 
EST  FENDI SE56313/2011, äg & för Henry Mikalsen, Långträsk  

Startar försiktigt men i slutet av släppet kommer hon upp sig. Förare väljer att dra hunden 

efter första släpp. Släpptid 15 min 0 ukl 

 

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

Ahlander 

Startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig i god kontakt med föraren. 

Fortsätter sitt fina sök under hela dagen. I andra släpp hittas hunden i stånd reser två ripor på 

trångborrat hål är lugn i flog och skott. Släpptid 35 min 1 ukl 

 

ESH  FINNLIDENS CHRISTIAN DIOR SE37964/2011, äg & för Michael Öberg, Älvsbyn,  

Startar i mycket bra fart och stil, har kontaktstopp som stör helheten kommer säkert försvinna 

när han lär sig springa och hålla kontakt samtidigt. Stoppen blir färre ut över dagen, hade 

gärna sett han i fågel men tyvärr hade Dior ingen tur i dag. Släpp tid 50 min 0 ukl 

  

GSH  HAGELSPRUTANS STÖDDIGA STURE SE46880/2010, äg & för Stefan Johansson, 

Älvsbyn 

Startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig i god kontakt med föraren. I andra 

släpp försvinner Sture över en kam jag tycker föraren skall gå och titta efter hunden men han 

har ingen brådska. Till slut kommer Älvsbymannen iväg för att leta efter hunden och mycket 

riktigt står han på andra sidan krönet. Reser två ripor jägarmässigt är helt lugn i flog och skott. 

Släpptid 30 min 1 ukl 

 

EST  BJÖRNÅNS E KATANA SE39870/2010, äg Tomas Jonsson, Umeå, för Robert Ahlander 

Startar i mycket bra fart och stil får med mycket mark i god kontakt. Hittas i stånd, reser fågel 

tillsammans med förare precist är helt lugn i flog och skott. Fortsätter i samma fina stil hela 

dagen. Släpptid 30 min 1 ukl 

 

PT  VENATIO'S FRÖKEN YODA SE28048/2011, äg & för Regina Lindberg , Arnäsvall,  

Startar i mycket bra fart och stil får med mycket mark i god kontakt. Fortsätter sitt fina sök 

under hela dagen. Yoda är en hund som jag hade velat ha i fågel men hon hade otur idag och 

kom inte för några. Släpptid 45 min 0 ukl 

 

ESH  FINNLIDENS CHEVALIER SE37963/2011, äg & för David Gidlund, Kiruna 

Startar i mycket bra fart och stil har lite kontaktstopp som stör söksupplägget. Tyvärr kommer 

inte han för fågel idag. Släpptid 45 min 0 ukl 

 

 

 

 



ÖKL 

ESH  ÅSHAMRAS FIGO S68804/2007, äg & för  Margareta Nilsson, Rosvik,  

Startar i bra fart och stilen är kraftfull. Stöter ripa men räddas av att han snubblar och slår en 

kullerbytta. I andra släpp börjar han tröttna och i tredje väljer jag att avsluta honom. 

Släpptid 45 min 0 ökl 

  

GST  ZETTERTJÄRNS IZZIE S67920/2008, äg Karin Bergstedt, Boden, för Tomas Bergstedt  

Startar i bra fart och stil i god kontakt med förare. Det jag önskar till släpp två är bättre 

användande av vind och snäppa upp storleken på söket. I andra släpp går Izzie upp sig och har 

ett bra medvindssök. Tröttnar senare under dagen och kommer tyvärr inte för fågel. 

Släpptid 50 min 0 ökl 

 

PT ADA S56417/2008, äg & för Johan Öberg, Öjebyn 

Startar i godtagbar fart och bra stil har lite problem med att komma ut i medvinden. Önskas 

bättre storlek på bredd och djup till nästa släpp. I andra släpp kommer inte Ada ut i ett 

premieringsvärdigt sök därför avslutas hon. Släpptid 13 min 0 ökl 

 

PH J VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget,  

Startar i bra fart och stil har det tungt i detta före önskar bättre djup och bredd till nästa släpp. 

Fortsätter som i första släpp har det jobbigt i detta före, avslutas efter tredje släpp. 

Släpptid 40 min 0 ökl 

 

PT J VESTFJORDDALENS METTE S55086/2008, äg & för Peter Mattsson, Gällivare,  

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med förare får mycket mark med sig i ett 

utmärkt medvindssök. Har en liten svacka i andra släpp men fortsätter sen i samma fina sök. 

Kommer inte för fågel idag. Släpptid 40 min 0 ukl 

 

 

 

 

Johan Backlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arjeplogsfjällen 29 april 2012 
Domare: Johan Backlund  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: Smuollevagge  

Förhållanden: Växlande molnighet -2-+3 C 1-3 m/s  

 



 

 

UKL 
PT FORSRÄNNARENS SANNA SE30790/2011, äg & för Jörgen Forsberg, Altersbruk 

Startar i mycket bra fart och stil har lite interesse av partner, det släpper efter en bit in i 

släppet. Har lite partnerintresse i början av varje släpp men med lite hjälp av förare så avtar 

det. Tröttnar i slutet av dagen. Släpptid 45 min 0 ukl 

 

PT VENATIO'S FRÖKEN YODA SE28048/2011, äg & för Regina Lindberg , Arnäsvall. 

Startar i utmärkt fart och bra stil får mycket mark med sig i god kontakt. Hittas i stånd reser i 

etapper men ingen fågel syns. Går hela dagen i samma fina fart och stil. I slutet av dagen vill 

jag ta ut två unghundar som jag tycker skall få 5 minuter extra tid. Yoda och förare tar tillvara 

på dessa minuter på ett utmärkt sätt. Yoda tar stånd på en myr, förare kommer till och de reser 

tillsammans på ett utmärkt sätt. Två ripor lättar precist framför hunden som är helt lugn i flog 

och skott. Släpptid 50 min 1 hp ukl 

 

PT MYRTEIGEN'S TINDRA SE57769/2010, äg Agneta Karlsson, Rosvik, för Tord Öhman 

Startar i mycket bra fart och stil är något öppen i sin reviering man har svårt att förutsäga vart 

hon skall dyka upp. Revieringen blir bättre utöver dagen. Hon får ett extra släpp tillsammans 

med Yoda i slutet av dagen. Där får hon visa upp att hon kan sekundera. Släpptid 50 min 0 ukl 

 

EST TUVA AV LIDSKJALV SE26362/2011, äg & för Jacob Köhler, Luleå,  

Startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig i god kontakt. Hittas i stånd fåglarna 

hinner gå innan resningsorder ges går efter en bit men är ok för denna klass. I slutet av släppet 

tar Tuva nytt stånd långt ut i marken men fåglarna hinner gå innan vi är inom jaktbart håll hon 

tar en sväng efter dessa också. Tuva kämpar på under hela dagen men börjar tröttna mot 

slutet. Släpptid 45 min 2 ukl 

 

ÖKL 

IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg,  

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt. Önskas större bredd. Fortsätter på samma sätt 

under resten av dagen tröttnar i sista släpp. Släpptid 45 min 0 ökl 

 

PH J VESTFJORDDALENS STURE S50937/2009, äg & för Ola Johansson, Malmberget,  

Startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig har bra kontakt med domare och 

partners förare, men Stures förare är ur hand. Återkommer dock innan nästa släpp så vi kan 

lämna över Sture i hans händer. Fortsätter sitt fina sök under resten av dagen har en stöt i 

slutet av sista släppet som han respekterar. Släpptid 45 min 0 ökl 

 

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg,  

Startar i mycket bra fart och stil, bättre bredd önskas och bättre användande av vind.I andra 

släpp tar Igor stånd precis innan koppling. Reser singel ripa är lugn i flog och skott och 

apporterar bra. Släpptid 30 min 2 ökl 

 

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

Startar i mycket bra fart och stil tar ett stramt stånd fåglarna går och Tösen förföljer friskt allt 

detta på 1.28 min. Släpptid 1.28 min 0 ökl 

 

PT J VESTFJORDDALENS METTE S55086/2008, äg & för Peter Mattsson, Gällivare, 

Startar i utmärkt fart och mycket bra stil får mycket mark med sig i god kontakt. I andra släpp 



tar hon stånd men riporna hinner gå innan vi är inom jaktbart håll, Mette lugnas av förare. 

Kommer tyvärr inte för mer fågel idag. 0 ökl 

 

PT J SÖRLIDBÄCKENS KALLA S21124/2008, äg & för Anna Edvall, Storuman 

Startar i mycket bra fart och stil den halv minut jag hinner se henne. Är borta hela släppet 

utgår. Släpptid 15 min 0 ökl 

 

IRST NEADALENS PEPPRA S23686/2009, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur, 

Startar i mycket bra fart och stil får mycket mark med sig i god kontakt med förare. I andra 

släpp går hon ner sig i fart och stil. I tredje släpp tar bensinen slut hon hittas i stånd avancerar 

genom att backa och gå runt förare men kan inte presentera fågel för domaren, förare har sett 

fågel tyvärr inte undertecknad. Släpptid 40 min 0 ökl 

 

IRSH TÄRNAFJÄLLENS AXCEL G S41980/2009, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog 

Startar i mycket bra fart och kraftfull stil i god kontakt. Önskar bättre användande av vinden. 

Fortsätter under dagen med att få mycket mark med sig men tröttnar allt eftersom föret blir 

tyngre. Släpptid 45 min 0 ökl 

 

 

 

 

 

Tack för att jag fick förtroendet att komma och döma hos er i Arjeplogs fjällvärd alltid lika 

trevligt och väl ordnat. 

 

 

 

Johan Backlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK  Arjeplogsfjällen 29 april 2012 

Domare: Reidar Håheim  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: Plogstationen 



UKL 

PT  HOPFOSSEN´S WAY NO54444/11, äg & för Karl Jordan, Skutvik 

Starter i meget stor fart, fin stil og kraftfull aktion. Tar terrenget i store fine slag i vekslende 

vind og med god kontakt. Stand går villigt på  på order uten att presentere fugl. Har senere tog 

ganger  stand  hvor Way selvstendig reiser fugj og forfolger friskt. En unghund som dessverre 

icke lykkes idag. 60min 0 Ukl 

 

PH  FORSRÄNNARENS FRIKK SE30786/2011, äg & för Peter Backe, Gällivare 

Starter i meget stor fart, fin stil og kraftful aktion. Jakter med god bredde og framdrift og med 

god kontakt.jakter efarent gjennom hele dagen,både i med/sidvind og på delvis veldig tungt 

vinterföre. Stand sammen med makker. Rypr lättar og Frik forfölger friskt. Senare finner 

makker fugl. En unghund som dessverre icke lykkes idag. 55min 0 Ukl 

 

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

Starter i meget stor fart, fin stil og aktion. Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind 

og tereng i god kontakt. Pådras seg ett stand uten resultat. Senare modereres så mye att hon 

anses vare ferdig bedömt. 55min 0 Ukl 

 

PT  FORSRÄNNARENS JURA SE30789/2011, äg & för Anders Fors, Gällivare 

Starter i stor fart,fin stil og noe tung aktion. Avsöker terenget i store fine slag i vekslende vind 

og med god kontakt. Dabber senare av og anses ferdig bedömt. En flott unghund som 

dessverre icke lykkes idag. 45min 0 Ukl 

 

ESTIK  DINA NO47829/11, äg Knut Heje, Oslo, för Terje Stokkebekk 

Starter i meget stor fart, fin stil og aktion. .Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind 

og tereng i god kontakt. Stökker rype roes på starke tilrop. Senare så dabber Dina av så mye  

at hon anses ferdig bedömt. 50min 0 Ukl 

 

GSH  HAGELSPRUTANS STÖDDIGA STURE SE46880/2010, äg & för Stefan Johansson, 

Älvsbyn 

Starter i stor fart, fin stil og aktion. Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind. Finnes 

i stand. Reiser villigt på order nedover bakke, rype lättar och Sture är komplett rolig i uppflukt 

og skudd . Senare så dabber Sture av, og anses ferdig bedömt og tildeles en förtjent 2 pris 40 

min 2 Ukl 

 

GST  RYPEDALEN'S SAGA SE24178/2011, äg & för Christin Johansson, Malå 

Starter i god fart,fin stil og aktion. Avsöker terenget i  fine slag i vekslende vind og med god 

konakt. Dabber senare av og anses ferdig bedömt.En flott unghund som dessverre icke lykkes 

idag. 50 min 0 Ukl 

 

ESH  FINNLIDENS CHRISTIAN DIOR SE37964/2011, äg & för Michael Öberg, Älvsbyn 

Starter i stor fart, fin stil og aktion. Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind. 

Blir tidvis noe åpen i sitt söksopplegg. Dabber senar av så mye at han anses ferdig bedömt for 

dagen. En flott hund som dessverre ikke lykkes idag. 65min 0 Ukl 

 

ÖKL 

IRST J FJÄLLRÖDINGENS SAIVO S67996/2005, äg & för Anders Selström, Boden 

Starter i stor fart, fin stil og aktion. Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind. 

Blir tidvis noe åpen i sitt söksopplegg. Makker har fugelarbeide. Saivo ses i sök og stökker 

rype som förfölges friskt. Anses färdig for dagen. 20min 0 Ökl 



 

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

Starter i stor fart, fin stil og aktion. Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind og 

terreng. Makker har fugelarbeide, senare så stökker Qvinna rype og förfölger friskt. 

Anses färdig for dagen. 3min 0 Ökl 

 

IRSH J TÄRNAFJÄLLENS KRUT AV LÄSSLÄRSH S46594/2006, äg & för Anna- Karin 

Könberg, Umeå 

Starter i stor fart, fin stil og aktion. .Avsöker terrenget i store fina slag i vekslende vind 

og tereng i god kontakt. Stand går noe  nölande fram på order, Rype letter og krut er rolig i 

oppflukt og skudd. App,korrekt. Senare ny stand og Krut nekter att reise. Anses ferdig 

bedömt. 25min 0 Ökl 

 

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

Ruotsalainen 

Starter rett ut og går i stand. Förer kommer til og Ferrari nektar at reise rype  som ligger foran 

og anses ferdig bedömt. 5min 0 Ökl 

 

 

 

 

Reidar Håheim   

 

Tjärnberg 29 April 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNFK Arjeplogsfjällen 29 april 2012 

Domare: Mikael Kangosjärvi  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Mark: Jäckvik 

Förhållanden: Turboföre på morgonen, föret höll nästan hel dagen. 

Fågeltillgång: Godkänd nästan alla hundar fick chans på fågel. 

 

 



 

UKL 

EST QÅDA SE46242/2011, äg & för Robert Johansson, Gällivare                                      

Qåda startar i lätt fin stil i moderat fart har svårt att komma ut i sök. Hon verkar inte ha 

vaknat. Hon får en chans till i början av andra släpp men vill ej söka ut så hon får utgå. 22min 

0 Ukl 

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

Tell startar i utmärt fart och stil, han avsöker marken i stora slag i god kontakt. Han fortsätter 

sitt fina sök hela dagen. På slutet av dagen har han flera stånd där han går på villigt men vi ser 

ingen fågel. 60min 0 Ukl 

 

EST HÖGFJÄLLSHUNDENS NOVA SE32192/2011, äg Eva Jonsson, Östersund, för Bernt 

Perström 

Nova startar i mkt bra fart och stil hon gör några fina slag framför oss sen försvinner hon och 

återkommer långt efter koppling. Hon jagar helt för sig själv så hon får utgå.  

20 min 0 Ukl 

 

EST BJÖRNÅNS E KATANA SE39870/2010, äg Tomas Jonsson, Umeå, för Robert Ahlander  

Hon startar i mkt bra fart och stil, hon avsöker marken i stora fina slag men blir borta korta 

stunder för oss hela dagen. Under dagen har hon 2 stånd där hon går på villigt men vi ser 

ingen fågel. 58min 0 Ukl 

 

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

Torbjörn Eklund,Slagnäs 

Betty startar i mkt bra fart och stil, hon avsöker marken i fina slag i god kontakt med föraren. 

Hon fortsätter sitt fina sök hela dagen, trots sitt sök så förvinner hon för oss i 3:dje släpp och 

återkommer först när nästa släpp har gått en stund. Så hon får utgå 47min 0 Ukl 

 

EST SKAIDIDALEN'S ARTIC DIMMA SE12352/2011, äg Carin Blanck Anna, Gällivare, för 

Robert Olausson                                                                                                                                                

Dimma startar i mkt bra fart och utm stil, avsöker marken mkt bra i god kontakt. Hon hittas i 

stånd går villigt på men ingen fågel. Senare under dagen ser jag hon springa efter ripa i omr 

där flera ripor obs på backen. Hon tar stånd men partnern kommer till. Dom förvinner för mig 

pga en backe när vi kommer upp så se vi båda förfölja men hon stoppas acceptabelt av 

föraren. Hon kommer ej för flera fåglar. 62min 0 Ukl 

ESH PLETTSKIS E ROXY SE56357/2010, äg & för Leif Wanhainen, Kiruna 

Han startar i mkt bra fart och stil, Han söker mkt bra i början men blir öppen i sitt 

söksupplägg på slutet av dom 2 första släppen. Senare ses Roxy springa långt efter ripor 

tillsammans med partnern och är svår att kalla in. Dom sista släppen när det börja gå tyngre så 

jagar han i god kontakt med föraren. Roxy står och går villigt på men vi ser ingen fågel. 

61min 0 Ukl 

 

ESH FINNLIDENS CHEVALIER SE37963/2011, äg & för David Gidlund, Kiruna 

Han startar i bra fart i fin stil, han startar försiktigt men går upp kraftigt sig under dagen. 

Stånd reser villigt långt nyper till löser ut stöter ripan och går efter långt men stoppa tillslut av 

föraren. Resten av dagen så går han i mkt bra fart och stil ,senare kommer  han in i omr där vi 



ser ripor på backen. Partnern kommer in i omr med en ripa och Chevalier går efter ripor 

hejdlöst flera gånger trots föraren tillrop. Han får utgå 47 min 0 Ukl 

 

IRST RED GARLIC'S PITA SE52213/2010, äg & för Hans Sundberg, Luleå 

Pita startar mkt bra fart i fin stil. Hon avsöker marken i stora slag i god kontakt med föraren. 

Hon är lite intresserad av partnern i början av flera släpp men släpper sen ut och söker bra. 

Hon observeras springa efter ripor tillsammans med partnern. Hon kommer ej för fler fåglar.       

0 Ukl 

 

ÖKL 

GST ZETTERTJÄRNS IZZIE S67920/2008, äg Karin Bergstedt, Boden, för Tomas Bergstedt 

Izzie startar mkt bra fart och stil, avsöker marken i fina slag i medvinden. Hon kommer in i 

omr där partnern står ripor lättar och hon går efter för långt så hon utgår.9 min 0 Ökl 

 

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

Peak start I bra fart I fin stil, Han söker ut för litet, han saknar djup och bredd i medvinden 

som går i. Trots söket så ser vi han ta ett fint stånd på väg fram så lättar riporna och Peak går 

efter för långt där han stannas av föraren. Han får utgå 9 min  0 Ökl 

 

IRSH RED GARLIC'S ENDIVÉ S45659/2004, äg & för Hans Sundberg, Luleå  

Han startar i mkt bra fart i fin stil. Han avsöker marken bra framför oss när vi går i 

medvinden. Han hittas i stånd partnern står 10m snett bakom. På väg fram så ser vi Endive gå 

på i etapper ripor lättar och han går efter för långt. 6min 0 Ökl 
 

GIDDES H KALLA SE39882/2010, äg & för Anders Gidlund, Kiruna 

Hon startar i mkt bra fart o stil, hon avsöker marken i fina slag ,hon hittas i samstånd stående 

10 m snett bakom partnern. När partnern går på är hon lugn men när riporna går så går hon 

efter för långt. Så hon får utgå.6 min  0 Ökl 

 

IRST ARTIC LIGHT PRINCESS LEIA S46707/2009, äg Bertil Nilsson, Koskullskulle, för 

Robert Olausson 

Leia startar i mkt bra fart och stil, hon avsöker marken i god kontakt men saknar djupet och 

bredden i söket ,som får tillföljd att partnerna hittar fåglar flera gånger under hennes släpp. 

Hon kommer ej för fågel. 60 min  0 Ökl 

 

 

 

Mikael Kangosjärvi 

 

Hortlax den 7/5-2012 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

  
  

  


