
SNFK Arvidsjaur 17 aug 2012 

Domare: Øystein Nilsen  

Markledare: Rolf Sandström 

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

UKL 

EST  STANEDGE EVA SE42924/2012, äg Bengt Stillborg, Luleå, för Anna Kaltenegger 

I tett skog starter Eva ut i meget stor fart og stil, lett aksjon og bra intensitet i samarbeid med 

sin fører. Fortsetter sitt gode søk gjennom senere slipp.  Kort sand, Når fører kommer til letter 

kjæder presist foran, og Eva er rolig i oppflukt og skott.  En trivelig unghund som i dag 

tildeles 1 UKL. 

 

IRST  LIVARDENS SUMMERED SE31645/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna 

Kaltenegger 

I skogsterreng starter Summered i bra fart og intensitet i godt samarbeid med sin fører. 

Dekker terrenget i god bredde og revierer godt i tett skogsterreng i godt samarbeid med sin 

fører. Har sjanse på fugl. Holder sitt gode søk gjennom alle sine slipp uten å lykkes. 0 UKL 

 

ÖKL 

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

Starter ut i skogsterreng i meget stor fart og dekker anvist terreng og revierer utmerket i god 

kontakt med sin fører. Fortsetter sitt gode søk gjennom senere slipp. Stand. Går villig fram på 

kommando uten å presentere fugl, fortsetter og støkker rype i nærområdet og er rolig. 

Forsetter senere uten å lykkes. 0 ÖKL. 

 

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

Risögrund 

Starter ut i skogsterreng i utmerket fart og stil. Dekker anvist terreng på en meget bra måte i 

samarbeid med sin fører. Fortsetter sitt meget gode søk gjennom senere slipp uten å lykkes.   

0 ÖKL. 

 

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

olov Daniels 

Starter i lett medvind i meget god fart, intensitet og fin stil. Revierer bra, i godt samarbeid 

med fører. I senere slipp forsetter Axa sitt gode søk i meget gode søk uten å lykkes. 0 ÖKL. 

 

GST J STEGJEFJELLET'S TARGA II NO34544/10, äg & för Maja Kolsum , Tromsö 

Starter ut i skogsterreng i meget god fart, lett aksjon og fin stil i lett motvind. Meget god 

intensitet. Dekker det anviste terreng meget bra og samarbeider godt med sin fører. Forsetter 

sitt gode søk gjennom dagen uten å lykkes. 0 ÖKL. 

   

GSH  Imingens EK Bajkal no24298/10, äg Paul Kolsum, Kolbjörnsvik, för Maja Kolsum 

Bajkal starter ut i meget høy fart og intensitet i bra samarbeid med sin fører. Noe åpen 

reviering, og noe bedre plan i søksopplegget ønskelig.  Fortsetter dagen ut gjennom sine slipp 

uten å lykkes.  0 ÖKL. 

 

GST J HAGELSPRUTANS RAPPA RAKEL SE21346/2010, äg & för Tina Hedman, Luleå 

Starter ut noe forsiktig i skog i bra fart og intensitet, og revierer bra i samarbeid med sin fører. 

Støkker ryper som forfølges. Utgår. 0 ÖKL. 



  

Øystein Nilsen  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 17 aug 2012 

Domare: Hans Bergqvist  

Markledare: Mikael Karp 

Klass: UKL/ÖKL 

 

Förhållanden: Varmt knappt någon vind lite fågel. 

 

 

UKL 

IRSH J JACK SE57931/2010, äg & för Anna-maria Eriksson, Lycksele 

Går i mycket bra fart och stil, söker bra men har lite små stopp. Revierar fint, håller mycket 

bra kontakt. Har markeringar, Tappar lite söks mässigt i slutet av dagen. 0 Ukl 

 

IRST  KALLKÄLLAN BONNIE TYLER SE58230/2011, äg & för Jenny Hagberg, Boden 

Går i mycket bra fart i lätt fin stil. Söker fint, håller bra kontakt med föraren, revierar bra. Blir 

borta i släpp 3. 0 Ukl 

 

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

Går i hög fart och lätt aktion, Söker bra men har lite små stopp. Håller fart och stil hela dagen, 

men blir borta lite. 0 Ukl 

 

IRST  KALLKÄLLAN SALLY OLDFIELD SE58231/2011, äg & för Maria From, Strömsund 

Går i lätt fin stil, söker bra men blir lite ungdomlig i sitt söks upplägg. 

Tröttnar lite i slutet av dagen. 0 Ukl 

 

ÖKL 

GST  FJÄLLBRUDENS KAYLA S27842/2008, äg & för Aron Gröning, Njurunda 

Startar i mycket bra fart och stil, söker stundtals bra men har lite små stopp. Håller fin 

kontakt. Mattas något i tredje släpp. 0 Ökl 

 

GSH  FJÄLLBRUDENS KAMARO S27845/2008, äg & för Frida Gröning, Njurunda 

Går i bra fart och bra stil, håller fin kontakt men söket blir lite små skuret, bättre söks bredd 

önskas. Startar andra släpp i bra fart och stil men mattas mycket och kommer sej inte ut i sök. 

Färdigbedömd.0 Ökl 

 

 

 

 



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

Går i mycket bra fart och fin stil, Söker bra från början, med bra kontakt. 

Har markeringar. Söker senare lite väl stort och blir borta något. 

Har chans på ripor i andra släpp. 0 Ökl 

 

IRSH  KALLKÄLLAN VIDAR S25012/2008, äg & för Mikael Karp, Arvidsjaur 

Går hela dagen i mycket bra fart och stil, söker i något väl stora slag men visar sej med jämna 

mellan rum, håller ändå skaplig kontakt. 0 Ökl 

 

 

 

 

Tack för en fin dag i skogen  

 

Hans Bergqvist 

 

Skellefteå 2012-09-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 17 Aug 2012 

Domare:Mikael Kangosjärvi  

Klass:UKL/ÖKL 

 

Väderförutsättningar: På morgonen så var det mulet men varm och lite vind. Under dagen 

så blev det bara varmare och blå himmel och nästan ingen vind alls, så det var svåra 

förhållande för hundarna. 

Fågeltillgången: Var dålig såg bara 4-5 st under dagen. 

 

 

UKL 
PT J KARACANIS RIGA NO33472/11, äg Öysten Nilsen, Bodö, för Erik Hården 

Riga startar i mkt bra fart och i utm stil. Hon avsöker skogen lite oregelbundet men i god 

kontakt med sin förare, det var som ingen vind. I sitt 3dje släpp så tappar hon inspirationen 

och stoppar mycket och betar gräs ej för fågel. 35min 0 ukl 

 

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

Jura startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen bra men med en del korta stopp i 

början men går upp sig på slutet av släppet. Under dagen så tar hon ett stilfullt stånd när vi 

kommer upp så reser hon villigt på order men det var ingen hemma. Hon fortsätter sitt fina 

sök hela dagen i god kontakt med föraren men ej för fågel.35min 0 ukl 



 

PT  HARDPOINTS CONCORDE SE31879/2011, äg Maria Johansson, Älvsbyn, för Erik 

Hården 

Concorde startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen i stora slag i god kontakt med sin 

förare. I sitt sista släpp blir hon något egenrådig tjäder lättar ifrån ett träd ,den hade hon ingen 

chans på. Ej för fågel 35min 0 ukl 

 

PT  HARDPOINTS CONTESSA SE31878/2011, äg Jonsson Maria, Älvsbyn, för Erik Hården 

Contessa startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen i stora slag men bättre kontakt 

önskas. 2 tjäder lättar i 2 omgångar ifrån träden som hon ej har chans på. Hon fortsätter sitt 

något öppna sök hela dagen men ej för fågel. 35min 0 ukl. 

 

EST  FINNVELLEN'S TEA SE61850/2011, äg & för Ingemar Johansson, Malmberget 

Tea startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen i fina slag i mkt bra kontakt med sin 

förare. Hon håller sitt fina sök hela dagen men ej för fågel.35 min 0 ukl. 

 

ÖKL 

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

Steira startar i utm fart och stil. Hon visar oss ett utm skogsök i god kontakt med sin förare. 

Hon går så i alla sina släpp men tyvärr ej för fågel. 35min 0 ökl. 

 

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

Sture startar i mkt bra fart och stil i ett bra skogssök i god kontakt med sin förare, men i slutet 

på släppet blir han öppen i söket samt egenrådig. Han försvinner och vi letar han en stund 

men han återkommer i rimlig tid till oss. Senare under dagen så lättar en tjäderhöna mitt 

framför oss som Sture ser han är acceptabelt lugn. Det var den stora chansen som han fick 

idag  men det lyckades ej för han .45 min 0 ökl. 

 

PH  PATJANEN'S SIGLO S56589/2006, äg & för Clivia Erdel-kickeritz, Malmberget                      

Siglo startar i mkt bra fart och stil. Han avsöker skogen i stora slag i god kontakt med sin 

förare i alla sina släpp men tyvärr ej för fågel. 35min 0 ökl.    

 

 

Jag får tacka alla deltagare vi kämpade alla bra i värmen men vi lyckade ej idag. 

Mikael kangosjärvi 

Hortlax 22/8-2012                                 

 

 

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 17 aug 2012 

Domare: Peter Mattsson  

Domarelev: Stefan Keisu 

Markledare: Tage Lindström 

Klass: UKL/ÖKL 

 

Förutsättningar: Sol+20gr, lätt vind från syd 

Fågeltillgång: 9 tjädrar, 2 orrar 

  

 

UKL 

PT  FURUKOLLEN'S TROLLA SE16981/2012, äg & för Susanne Lundgren, Hortlax 

Startar i bra fart och stil, går upp sig under släppet till mycket bra. Vi hör en fågel som lättar, 

som ej kan bedömmas. Andra o tredje släpp: Fortsätter hon att gå bra resten av dagen. 30 min. 

0 UKL  

 

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

Startar i mycket bra fart och stil, får med sig bra med mark. Hör en fågel som släpper från 

träd. Andra o tredje släpp: söker som tidigare men är påverkad av värmen och går ner sig. 30 

min. 0 UKL  

 

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

Går i mycket bra fart och stil i bra kontakt, men blir av o till försiktig på näsan. Andra släpp: 

Går som tidigare, tar ett stånd går villigt på men kan ej presentera fågel. Tredje släpp: Tar ett 

nytt stånd, reser villigt men kan ej presentera fågel. 30 min.  0 UKL  

 

EST  BORGEFLON'S VN TAZY SE12068/2011, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs 

Går i mycket bra fart och stil i bra kontakt. Har en chans på en tjädertupp, stöter och går efter 

en bit. Kommer tillbaka och har en del kraftiga markeringar som hon löser själv. Andra släpp: 

Går ner sig något men fortsätter att jaga tillsammans med föraren. Fortsätter i tredje o fjärde 

släpp som tidigare. 40 min. 0 UKL  

 

ÖKL 

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

Startar i mycket bra fart och stil, önskar något bättre kontakt. Andra släpp: Går nu utmärkt på 

alla sätt. Tredje o fjärde släpp: Fortsätter att söka utmärkt resten av dagen. 45 min.  0 ÖKL  

 

PT  Ronja no19710/05, äg & för Öystiein Pedersen, Tromsdalen 

Startar utmärkt i förutsägbart sök, tjädertupp lättar i område där Ronja är men kan ej 

bedömmas. Blir borta i slutet av släppet men kommer tillbaka inom rimlig tid. Andra släpp: 

Jagar erfaret tillsammans med sin förare, blir borta i slutet av släppet men hittas i stånd. Reser 

djärvt två orrkycklingar något oprecist, är helt lugn i flog o skott. Appporterar utmärkt. 

Fortsätter tredje o fjärde släpp som tidigare. För dagens prestation får denna utmärkta hund 1 

m hp. 40 Min. 1 hp ÖKL 

 

PT  Sollidalens  A Kaia NO45538/09, äg & för Öystein Pedersen, Tromsdalen 

Går i mycket bra fart och stil, får med sig mycket terräng. Tar ett stånd, reser villigt men kan 

ej presentera fågel. Andra släpp: Fortsätter att söka som tidigare, stöter en orrkyckling och är 

helt lugn. Förare o domare trampar upp en till orrkyckling. Tredje släpp: Tar ett stånd, reser 

villigt men ingen fågel. 40 min. 0 ÖKL  



EST J MAHJORTS TIRA SE27472/2010, äg Frida Söderholm, Kiruna, för David Gidlund 

Startar i mycket bra fart och stil, söksupplägget är att hon kommer in bakifrån mestadels. 

Andra släpp: Fortsätter som tidigare, tar ett stånd som hon löser ut, stöter en orre och går efter 

lite för långt. 25 min. 0 ÖKL  

 

 

Peter Mattsson 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 18 aug 2012 

Domare: Johan Backlund  

Markledare: Olov Åhman 

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

 

UKL 

EST FINNLIDENS COCO CHANEL SE37966/2011, äg & för Ulf Öhlund, Roknäs 

Tar en stund innan hon kommer igång i första släppet. Blir ensidig i början av släppet men 

kommer sig sedan ut i bra fart och stil i slutet av släppet. Fortsätter sitt fina sök resten av 

dagen men kommer tyvärr inte för fågel. 0 UKL.  

 

ÖKL 

IRST J FJÄLLRÖDINGENS SAIVO S67996/2005, äg Anders Selström, Boden, för Anna-karin 

Könberg 

Startar i bra fart och stil i god kontakt med föraren. Bättre bredd och djup kommer i andra 

släppet, men helhetsintrycket skäms av lite stopp. I tredje stöter hon ripa och går efter. Utgår. 

0 ÖKL.  

 

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

Risögrund  

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren med ett förutsägbart sök, man vet 

hela tiden vart hunden ska komma. Fortsätter samma fina sök hela dagen. I tredje släpp stöter 

förare och domare ripa. Hund kommer in i området, tar stånd, avancerar villigt men ingen 

fågel kvar. 0 ÖKL.  

 

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

Olov Daniels 

Startar i mycket bra fart och stil med god kontakt. Får mycket mark med sig. Tar stånd, reser 

villigt men tyvärr så är det ej jaktbar fågel. I slutet av släppet lyfter tjädertupp i området där 



Axa är, hon är lugn i flog. Fortsätter markera i marken där en tjäder lättar, men tyvärr ej 

jaktbar situation. I slutet av dagen hör vi hur fågel lättar i marken. Axa kommer till, tar stånd, 

avancerar villigt men ingen hemma. 0 ÖKL.  

 

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

Startar i utmärkt fart och stil. Tar stånd efter två minuter. Reser orre, är lugn i flog och skott. 

Apporterar bra. I slutet av första släpp hittas Steira i stånd igen. Orre går när förare är på väg 

fram till hunden. Lugn i flog och skott. I slutet av dagen hittas Steira i stånd. Går på löpa, men 

får inte upp någon fågel. Får i dag ett mycket välförtjänt andra pris i öppen klass. 2 ÖKL.  

 

PH PATJANEN'S SIGLO S56589/2006, äg & för Clivia Erdel-kickeritz, Malmberget  

Startar i bra fart och stil. Har lite stopp som skämmer helhetsintrycket. I andra släpp går Siglo 

upp sig till mycket bra fart och stil i god kontakt och får mycket mark med sig. Kommer 

tyvärr ej för fågel i dag. 0 ÖKL.  

 

PH TJÄDERHEDENS I OZZI S36094/2009, äg & för Bo Renström, Ursviken 

Startar i mycket bra fart och stil. Har ett sök som går i cirklar vilket gör att det blir ineffektivt. 

Har några bra slag i slutet av släppet. I andra släpp fortsätter han i bra fart och stil men med en 

bättre reviering än tidigare. I slutet av fjärde släpp hörs fågel lätta. Hunden tar stånd, löser det 

självständigt. 0 ÖKL.  

 

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

Anna, Boden  

Startar i bra fart och stil i god kontakt med sin förare. Önskar större format i den öppna 

terräng som vi går i. I andra släpp tar Krut stånd strax efter släppets början. Avancerar trögt 

utan att kunna presentera fågel. I tredje släpp tar Krut stånd igen utan att kunna presentera 

fågel, utgår. 0 ÖKL.  

 

 

 

Johan Backlund  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 18 aug 2012 

Domare: Øystein Nilsen  

Markledare: Mikael Karp 

Klass: UKL/ÖKL 

 

 



UKL 

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

Starter ut i bra fart, fin stil og lett aksjon. Dekker terrenget med enkelte gode salg i bra 

samarbeid med fører. Kontinuiteten blir noe variabel på runn av enkelte stopp. Samarbeid 

OK. Går seg noe opp søksmessig i løpet av dagen. Stand. Går villig fram uten å presentere 

fugl. 0 UKL. 

 

EST  STANEDGE EVA SE42924/2012, äg Bengt Stillborg, Luleå, för Anna Kaltenegger. 

I skogsterreng starter Eva ut i god fart og stil, lett aksjon i godt samarbeid med fører. Dekker 

terrenget meget bra gjennom alle sine slipp i god kontinuitet på en varm dag. Lykkes ikke i 

dag med å finne fugl. 0 UKL.  

 

IRST  LIVARDENS SUMMERED SE31645/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna 

Kaltenegger 

Summered starter ut i god fart og kontinuitet i godt samarbeid med fører. Sommered har 

sjanse på fugl som letter i kanten av en myr uten å lykkes. Går seg opp søksmessig i løpet av 

dagen og jakter i meget god fart. 0 UKL 

 

ÖKL 

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

Starter ut i utmerket fart og kontinuitet, lett aksjon og fin stil i skogsterreng som varierer fra 

åpent til tett vegitasjon.  Føres erfarent og dekker terrenget i meget god bredde og dybde i 

svak bris,  i ulike vindretninger.  Støkker enkeltfugl og er rolig i situasjonen. Senere stand. 

Reiser villig og presist orrfugel-kylling, og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK, og 

apporterer godkjent. Tildeles 1 hp ÖKL. 

 

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

Starter ut i meget god fart, fin stil og høy intensitet. Samarbeider godt med fører i variabelt 

skogsterreng, dvs. myr og skog. Stilfull stand. Reiser djervt orrfugl-kylling som forfølges, 

fanges, og avlives. Utgår/avsluttes for i dag. 0 ÖKL. 

 

GST  FJÄLLBRUDENS KIMBERLY S27841/2008, äg & för Eva Gröning, Njurunda 

Starter ut I bra fart, lett aksjon og fin stil. Dekker det anviste terreng godt i samarbeid med 

fører. Forsetter sitt gode søk gjennom en varm dag uten å lykkes. 0 ÖKL. 

  

GSH  FJÄLLBRUDENS KENNEX S27844/2008, äg & för Frida Gröning, Njurunda 

Starter ut i bra meget god fart og kontinuitet i lett aksjon og fin stil. Dekker det anviste terreng 

godt i samarbeid med sin fører. Støkker orrfugel-kylling som letter like bak, uten at den 

registreres av Kennex. Forsetter sitt gode søk dagen ut, uten å lykkes. 0 ÖKL.   

 

IRSH  KALLKÄLLAN VIDAR S25012/2008, äg & för Mikael Karp, Arvidsjaur 

Innledningsvis starter Vidar ut og veksler mellom moderat og bra fart og intensitet. 

Samarbeider bra, men blir til tider noe bundet av fører. Senere går Vidar seg opp og viser oss 

til tider et meget bra søk, med bedre intensitet og fart. 0 ÖKL.  

 

 

 

Øystein Nilsen  



SNFK Arvidsjaur 18 aug 2012                                                                                                         

Domare: Jörn Åselid                                                                                                                                   

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL                                                                                                                                                     

IRSH J JACK SE57931/2010, äg & för Anna-maria Eriksson, Lycksele                                                                

Jack starter ut i meget stor fart med fin stil og lett fin aksjon. Utnytter vind og terreng på en 

meget god, og i perioder utmerket, måte i god kontakt med fører. Har sjanse på rype som 

støkkes. Senere letter rype i området Jack befinner seg uten at situasjonen kan bedømmes. 

Modererer seg gradvis utover dagen. En trivelig unghund som trenger mer erfaring. 0 Ukl 

PT  FURUKOLLEN'S TROLLA SE16981/2012, äg & för Susanne Lundgren, Hortlax                  

Trolla starter ut i meget stor fart med flott stil med kraftig aksjon. Revierer noe åpent men får 

med seg mye terreng i god kontakt med fører. Blir senere noe egenrådig og ytterligere åpen i 

revieringen. Støkker rype og forfølger friskt. Har sjanse på tiur som støkkes av fører. En 

trivelig unghund som i dag ikke lykkes. 0 Ukl 

ESH  ÖDEBYGDENS M HUGO SE38539/2011, äg Charlott Björk Ann, Öjebyn, för Tomas 

Eriksson                                                                                                                                                 

Hugo jakter hele dagen i meget stor fart flott stil med kraftig aksjon. Utnytter vekslende vind 

og terreng på en fornuftig og meget god måte i god kontakt med fører. En trivelig unghund 

som på en fuglefattig dag ikke lykkes. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                                         

PT  KARACANIS EIRA NO34259/10, äg Björn Harald Meidelsen, Bobö, för Björn Meidelsen 

Eira starter ut i svært stor fart med utmerket stil og kraftig aksjon. Går et stort men vel anlagt 

søk og utnytter vind og terreng på en utmerket måte i god kontakt med fører. Finnes i stram 

stilfull stand langt ute. På ordre går Eira noe forsiktig frem uten å presentere fugl. Fortsetter 

sitt utmerkede søk. Ny stand. På ordre om reis blir Eira svært forsiktig og må gis gjentatte 

ordrer. Avsluttes. 0 Ökl 

GST J STEGJEFJELLET'S TARGA II NO34544/10, äg & för Maja Kolsum , Tromsö                        

Targa starter ut i bra fart med flott stil og aksjon. Utnytter vind og terreng på en god måte men 

bedre plan i søket ønskelig. God kontakt med fører. Blir utover dagen noe stikkende i søket. 

Avslutter meget godt men med noe åpen reviering. 0 Ökl 

GSH  Imingens EK Bajkal no24298/10, äg Paul Kolsum, Kolbjörnsvik, för Maja Kolsum 

Bajkal jakter hele dagen i utmerket fart og stil med kratfull aksjon. Går et meget stort men 

samtidig forutsigbart søk og utnytter vind og terreng på en aldeles utmerket måte i utmerket 

samarbeid med fører. Bajkal viser styrke og utholdenhet gjennom hele dagen men på en 

fuglefattig dag lykkes vi ikke å gi Bajkal sjanse på fugl. 0 Ökl 

 

 



PT  SKEIRUTJ SIMBA SE35524/2010, äg & för Karin Segerlund Anna, Boden                              

Simba starter ut noe forsiktig og virker noe ung og umoden. Søket bedrer seg og i perioder 

jakter Simba i bra fart med fin stil og lett fin aksjon. Noe bundet til fører. Har flere 

markeringer og trenger støtte fra fører for å løse ut disse. Fortsetter senere svært ungdommelig 

og har flere markeringer. 0 Ökl 

PT J SKEIRUTJ SMILLA SE35526/2010, äg & för Rolf Sandström, Smilla starter ut i bra fart 

og stil med lett fin aksjon. Revierer noe for tett, mangler noe fremdrift og har enkelte 

stikksøk. Bra samarbeid med fører. Er dagen gjennom noe variabel i sine søksprestasjoner 

men holder dagen ut. 0 Ökl 

 

Undertegnede takker for invitasjonen til å dømme og takker også for trivelige dager med 

mange kjente og kjære deltagere og dommerkollegaer. Dette tradisjonsrike arrangementet er 

det alltid hyggelig å komme til. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Åselid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 18 aug 2012 

Domare: Hans Bergqvist  

Markledare: Tage Lidström 

Klass: UKL/ÖKL 

 

Förhållanden: Varmt svåra vittrings förhållanden lite fågel 

 

 

UKL 

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

Startar i mycket bra fart och fin stil, söker bra, revierar fint och håller fin kontakt. Har 

markeringar blir då lite försiktig. Senare, håller fart och stil men blir något mer oregelbunden. 

0 Ukl 

 



PT  HARDPOINTS CONCORDE SE31879/2011, äg Maria Johansson, Älvsbyn, för Erik 

Hården 

Går i mycket bra fart och stil, söker bra från början men blir allt för stor sökt och 

oregelbunden. Jagar helt för sej själv. Färdigbedömd  0 Ukl 

 

PT  HARDPOINTS CONTESSA SE31878/2011, äg Jonsson Maria, Älvsbyn, för Erik Hården 

Går i mycket bra fart och stil, söker något oregelbundet och stort. 

Har markeringar. I tredje släpp så söker tiken bra och håller bra kontakt. 0 Ukl 

 

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

Går hela dagen i mycket bra fart och fin stil, söker bra och jagar fint med sin förare. Tar stånd, 

flera omtagningar utan resultat. I tredje släpp hittas hunden sittande, med ingen fågel. 0 Ukl 

 

PH Karacanis Anton NO 33469/11 förare Erik Hården 

Går i bra fart och stil. Jagar stort och oregelbundet, Bättre söks upplägg och kontakt önskas. 

Fågel hörs lätta i släppet. Anton blir allt för egenrådig. Färdigbedömd. 0 Ukl 

 

ÖKL 

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

Går hela dagen i mycket bra fart och bra stil, söker fint, håller fin kontakt, jagar fint med sin 

förare. Har markeringar, fågel lättar i släppet. Håller hela dagen sitt fina skogs sök. 0 Ökl 

 

PT J VET POINT'S BRUNA BÖNA SE12656/2010, äg & för Lena Gustafsson, Kiruna 

Startar upp i glimmrande fart och stil, söker mycket bra i fin kontakt med föraren, blir borta 

fågel hörs lätta där hunden befinner sej. Hittas i stånd reser i etapper men ingen fågel hemma. 

Blir över dagen något mer ojämn i sitt sök. 0 Ökl 

 

EST J MAHJORTS TIRA SE27472/2010, äg Frida Söderholm, Kiruna, för David Gidlund 

Går i mycket bra fart och lätt fin stil, söker i stora slag blir något öppen i söket, men håller 

kontakten. Senare blir söket allt för stort och oregelbundet. Färdigbedömd. 0 Ökl 

 

 

 

Tack för ännu en trevlig dag i Skogen 

 

Skellefteå 2012-09-10 

 

Hans Bergqvist 

 

  

 

  

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur  19 aug 2012 

Domare: Peter Mattsson  

Markledare: Tage Lindström 

Klass: SKL 

 

Förhållanden: 10 + gr mulet 

Fågeltillgång: 1 Orre 

 

 

GST J SE UCH HAGELSPRUTANS QUICKA QULAN S12526/2008, äg & för Tina Hedman, 

Luleå 

Startar försiktigt, verkar hämmad av något och håller därmed inte klassnivån.Utgår 0 SKL 

 

PT  Ronja no19710/05, äg & för Öystiein Pedersen, Tromsdalen 

Startar i mycket bra fart och stil, blir borta en del av släppet men kommer tillbaka och fastnar 

på löper. Andra släpp: Fortsätter att söka som tidigare, blir borta en stund och hittas i stånd, 

reser villigt men kan ej påvisa fågel. Tredje släpp: Jagar utmärkt och vi hör en fågel som 

släpper från träd. Fjärde släpp: Söket är som tidigare, tar ett nytt stånd, reser villigt men kan ej 

påvisa fågel. Efter kopplingsorder tar Ronja ett nytt stånd men föraren kan kalla in henne 

förtjänstfullt från ståndet. 0 SKL 

  

PT  Sollidalens  A Kaia NO45538/09, äg & för Öystein Pedersen, Tromsdalen 

Går i mycket bra fart, stil och format i mycket bra kontakt. Andra släpp: Jagar nu utmärkt, har 

en kraftig markering som hon löser själv. Tredje släpp: Som tidigare. Fjärde släpp: Tröttnar 

något och blir lite känslig på näsan.Femte släpp: Fortsätter att jaga. 0 SKL 

  

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

Går i mycket bra fart och stil i ett mycket bra format. Andra släpp: Går nu utmärkt, blir borta 

efter ett tag och vi söker henne halva släpptiden, när föraren visslar kommer hon tillbaka. 

Tredje och fjärde släpp: Söker som tidigare. Femte släpp: Tar stånd, reser villigt men ingen 

fågel. 0 SKL 

 

ESH J ÖDEBYGDENS J MILTON S19305/2007, äg & för Mikael Björk, Öjebyn 

Går i mycket bra fart och stil i ett litet format, revierar nästan för tätt. Andra släpp: Går nu upp 

sig till mycket bra format, hör en fågel som släpper från träd, kan ej bedömmas. Tredje släpp: 

Går som i sitt förra, mycket bra. Fjärde släpp: Har två kraftiga markeringar som han löser 

själv. Femte släpp: Går som tidigare. 0 SKL 

 

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

Startar i mycket bra fart och stil i mycket bra marktäckning, försvinner i slutet av släppet och 

blir borta. Utgår 0 SKL 

  

 

 

Peter Mattsson 
 

 



  

SNFK Arvidsjaur 19 aug 2012 

Domare: Johan Backlund  

Markledare: Olov Åhman 

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

UKL 

ESH  ÖDEBYGDENS M HUGO SE38539/2011, äg Charlott Björk Ann, Öjebyn, för Tomas 

Eriksson  

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

kommer en ripa och landar framför förare och domare. Förare försöker styra hunden mot 

ripan men får inte till något stånd, det blir stöt och hunden går efter en sväng. Fortsätter sitt 

fina sök och sin fina kontakt hela dagen. 0 UKL.  

 

IRST  LIVARDENS SUMMERED SE31645/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna 

Kaltenegger 

Startar i bra fart och stil. Fastnar i markvittring. Gör några fina slag i första släppet. Har några 

stopp som skämmer helhetsintrycket. Går upp sig i andra släpp och forsätter sedan på samma 

sätt resten av dagen. 0 UKL.  

 

PT J KARACANIS RIGA NO33472/11, äg & för Öysten Nilsen, Bodö  

Riga startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt med förare. 

Fortsätter sitt fina sök under hela dagen. 0 UKL.  

 

ÖKL 

ESH J OHLSMYRENS ACE OF SPADES S54657/2009, äg & för Fredrik Brännvall, Kiruna  

Startar i mycket bra fart och stil. Fastnar i markvittring där det luktar gott.  I slutet av tredje 

släpp börjar Ace markera. Jag uppmanar föraren att låta hunden avsluta markeringarna innan 

vi ska kalla in. Hunden tar stånd, löser och tar återigen stånd. Tjädertupp går upp oprecist vid 

hunden. Lugn i flog och skott. Apporterar bra. 3 ÖKL.  

 

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

Startar i mycket bra fart och stil. Men bättre kontinuitet och kontakt önskas. I andra släpp blir 

kontakten bättre, forsätter sedan i samma stil resten av dagen. 0 ÖKL.  

 

IRSH  HADSELÖYA'S NIAK SE58018/2010, äg & för Staffan Sandström, Skellefteå 

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

att hunden ska använda vinden bättre vid nästa släpp. I andra släpp används vinden bättre och 

han fortsätter resten av dagen i samma stil. 0 ÖKL.  

 

EST J SCHÖNVIKENS ESTER S15844/2008, äg & för Mikael Vikström, Kåge 

Startar i mycket bra fart och stil, får mycket mark med sig. Bättre kontakt önskas. I andra 

släpp blir kontakten bättre och hon fortsätter sedan på samma sätt resten av dagen. 0 ÖKL.  

 

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

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt. Hittas i stånd, avancerar i etapper, men kan ej 

presentera fågel. I slutet av första släppet blir hon borta. Fågel hörs lätta i området där Steira 

kommer ifrån. Fortsätter s itt fina sök resten av dagen, men kommer ej för fågel. 0 ÖKL.  



 

Johan Backlund 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 19 aug 2012 

Domare:  Jørn Åselid  

Klass: SKL 

 

 

 

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

Ozi starter ut i meget stort fart med flott stil og aksjon. Dekker terrenget i store fine slag i god 

kontakt med fører. Finnes i stand. Går kontrollert fram på ordre og tar orre som ikke klarer å 

komme seg på vingene. Stand på gjenligger. Går på nytt kontrollert fram. Orre kommer seg 

ikke på vingene og vi velger å koble Ozi og forlate området. Ses senere i ny stand. Før vi 

kommer til løser Ozi ut og det letter orre i området uten at situasjonen kan bedømmes. Senere 

ytterligere en stand. Går på gjentatte ordrer forsiktig fram uten å presentere fugl. Markerer i 

svært mange omganger, i medvind, langs vannkant og får svært mange ordrer om å presentere 

fugl. Etter forholdsvis lang tid og en lang strekning letter orrer. Dommer kan heller ikke se at 

Ozi på noe tidspunkt har hatt direkte vitringskontakt med disse og situasjonen godkjennes 

ikke. 0 SKL 

 

GST J ÅSHÖJDENS YAFFA S47769/2006, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm 

Yaffa starter ut i meget stor fart med flott stil. Mangler innledningsvis noe dybde i medvind 

og blir jaktende noe bak oss. Utover dagen jakter Yaffa meget godt og periodisk utmerket i 

god kontakt med fører. 0 SKL 

 

GST J ÅSHÖJDENS ALLIZ S36731/2007, äg & för Johan Vedholm, Jukkasjärvi 

Alliz starter ut i meget stor fart med flott stil. Mangler i perioder noe plan i søket men får med 

seg mye terreng i god kontakt med fører. Utover dagen jakter Alliz til tider utmerket. 0 SKL 

 

GSH J VINTERDALENS TURBO S20393/2008, äg & för Torbjörn Keskitalo, Kiruna 

Turbo starter ut meget forsiktig og kommer seg ikke ut i et premieringsverdig søk. Har flere 

markeringer uten å kunne presentere fugl. Avsluttes. 

 

PT J SE U(S)CH HÄRJARÖS PILA S21343/2003, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur  

Pila starter ut i utmerket fart og stil med lett livlig aksjon. Går et stort vel anlagt søk og 

utnytter vind og terreng på en utmerket måte. Fortsetter utover dagen sitt utmerkede søk og 

finnes i stilfull stand. Før vi kommer helt opp til Pila letter orre presist foran Pila som er 

komplett rolig i oppflukt og skudd. Apporterer raskt og effektivt. Denne utmerkede søker har i 

dag tatt vare på sin eneste sjanse og tildeles 1SKL m/cert. 



 

PH LPI SE UCH NO UCH FI UCH JIMSRYPA'S MILTON S41832/2006, äg & för Fredrik 

Nyström, Våmhus 

Milton starter ut i meget stort fart med flott stil og aksjon. Mangler noe plan og blir ofte 

stikkende i søket og større bredde ønskelig. Er noe egenrådig. Stand. Går villig frem uten å 

presentere fugl. Fortsetter sitt noe uforutsigbare søk og har ytterligere 2 stander uten resultat. 

Holder ikke klassenivå og utgår. 0 SKL 

 

PT J TJÄDERHEDENS I JESSI S36089/2009, äg & för Fredrik Nyström, Våmhus Jessi starter 

ut i god fart med fin stil og lett aksjon. Mangler noe plan i søket og utnytter vind og terreng 

noe mangelfullt. Bra samarbeid. Blir senere ytterligere ineffektiv i sitt søksopplegg og evner 

ikke å ta tak i terrenget. Holder ikke klassenivå. 0 SKL 

 

 

 

Premieliste: 

 

1 SKL cert   PT J Härjarös Pila, S21343/2003  äg & för Rolf Sandström, 

Arvidsjaur  

 

 

 

Undertegnede takker for invitasjonen til å dømme og takker også for trivelige dager med 

mange kjente og kjære deltagere og dommerkollegaer. Dette tradisjonsrike arrangementet er 

det alltid hyggelig å komme til. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jørn Åselid 
 

  

 

 

 

 

 

 

SNFK ARVIDSJAUR  19 Aug 2012 

Domare: Mikael Kangosjärvi  

Klass: UKL/ÖKL 

 

Väderförutsättningar: Redan på morgonen så var det soligt och varmt och lite vind. Under 

dagen så blev det bara varmare och nästan ingen vind alls, så hundarna hade det svårt. 

Fågeltillgången: var mycket dålig såg bara en tjäderhöna på hela dagen. 

 

 



UKL 
IRST  KALLKÄLLAN BONNIE TYLER SE58230/2011, äg & för Jenny Hagberg, Boden 

Bonnie Tyler startar i mkt bra fart i en lätt fin stil. Hon söker i fina slag i god kontakt med sin 

förare hela dagen men tyvärr ej för fågel. 44min 0 Ukl. 

 

ÖKL 

ESH J OHLSMYRENS ACE OF SPADES S54657/2009, äg & för Fredrik Brännvall, Kiruna 

Ace Tyler startar i mkt bra fart i en lätt fin stil. Hon söker i fina slag i god kontakt med sin 

förare. Senare tar han stånd reser villigt på order men ingen fågel jag ser. I sista släpp ser det 

ut som orken börjar ta slut.46min 0 Ökl 

 

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

Mette starta i utm fart och stil. Hon söker skogen i stora slag lite öppet men i bra kontakt hela 

dagen men kommer ej för fågel. 53min 0 Ökl. 

 

GST J HAGELSPRUTANS RAPPA RAKEL SE21346/2010, äg & för Tina Hedman, Luleå 

Hon startar  i bra fart i fin stil. Hon avsöker skogen bra i god kontakt med sin förare. 

Hon får gärna ta för sig mer av marken. Hon går upp sig lite under dagen men kommer ej för 

fågel. 51min 0 Ökl 

 

IRSH  KALLKÄLLAN VINGTOR S25015/2008, äg & för Susanne Steinvall, Boden 

Vingtor startar i mkt bra fart och stil. Han avsöker skogen bra men är lite oregelbunden i sitt 

sök upplägg han blir borta 2gr under dagen men återkommer i rimlig tid. I sitt sista släpp ser 

vi att står men han löser ut jobbar vidare på något, han går på löper stöter tjäderhöna och går 

efter för långt. Så han får utgå.43min 0 Ökl. 

 

GST J ÅSHÖJDENS YAFFA S47769/2006, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm 

Yaffa startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker skogen bra i bra kontakt med sin förare. Hon 

får gärna ta för sig mera. Hon håller ut hela dagen men kommer ej för fågel.50min 0 Ökl 

                                                                                                                                                                   

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

Roxy startar i mkt bra fart och stil. Han avsöker skogen i stora slag , men kontakten kan vara 

bättre. Han blir borta korta stunder för oss men han håller ångan upp hela dagen men kommer 

ej för fågel. 56min 0 Ökl 

 

Hundarna gick bra men tyvärr så hittade vi bara en fågel under hela dagen 

Mikael kangosjärvi 

Hortlax 22/8-2012                                 

 

 

  

  



SNFK Arvidsjaur 19 aug 2012 

Domare: Jan.Olov Daniels  

Markledare: Mikael Karp 

Klass: SKL 

 

 

IRST J SE UCH BRÄNNLIDENS DIAMANT S15938/2005, äg Ulrika Bergqvist, Skellefteå, 

för Hans Bergqvist 

Diamant startar försiktigt till en början, Går i mycket bra fart och stil. Avsöker anvisad terräng 

på ett mycket bra sätt. Vi ser Diamant ta ett stramt stånd, när vi närmar oss så justerar hon sig 

och tar ett nytt stramt stånd. En orrhöna lättar precist framför Diamant som är komplett lugn i 

flog och skott, apporterar utlagd fågel bra. 

I dag får Diamant ett 3 pris. 3 Skl. 

  

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

Mist går i mycket bra fart och lätt fin stil, avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med 

föraren. Mist har ett stånd som hon löser ut när vi närmar oss henne. 0 Skl. 

 

PH J SE JCH SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg & för Mikael Kangosjärvi, 

Hortlax 

Prinsen går i utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i utmärkt kontakt med 

föraren. Prinsen har ett resultatlöst stånd. Prinsen hittas i ett stramt stil fullt stånd, när vi 

närmar oss hunden så lättar det en orre lite oprecist framför hunden som är komplett lugn i 

flog och skott, men hunden står fortfarande kvar i ett stramt stånd Prinsen får resnings order, 

reser djärvt och precist två orrar är komplett lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel bra. 

Prinsen får i dag 1 Skl Cert HP  

 

GST OPENDORA'S JULIANA FIN31213/08, äg & för Markku Parviainen, Martinniemi 

Juliana går i mycket bra fart och stil, söket är stort och öppet. Julia ses kasta sig i ett stramt 

stånd, en orre lättar precist framför Juliana som är komplett lugn i flog och skott, apporterar 

slarvigt utlagd fågel. Senare så hittas Juliana i ett stramt stånd reser villigt en orre och precist 

är komplett lugn i flog och skott. Vi lägger ut en apport under apport söket så tar Juliana ett 

nytt stånd, reser villigt och precist en ripa är komplett lugn i flog och skott, apporterar den 

utlagda fågeln bra. I dag får Juliana 2 Skl CK HP 

 

PH SE UCH SE JCH PATJANEN'S BARON DE LEY S32107/2004, äg & för Mikael 

Kangosjärvi, Hortlax 

Baron går i mycket bra fart och stil, söket är lite öppet. Baron hittas i ett stånd är lite osäker 

avancerar villigt utan resultat. Senare så är Baron mycket borta. 0 Skl. 

 

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

Phi går i utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i utmärkt kontakt med föraren. 

Phi hittas i ett stramt stilfullt stånd, avancerar villigt utan resultat. Phi fortsätter sitt utmärkta 

sök hela dagen utan att lyckas. 0 Skl. 

 

 

 

 

 

Resultat: 



 

1 SKL cert hp  PH J SE JCH SKIPSFJORDHÖNA'S PRINSEN S22777/2005, äg 

& för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 

 

2 SKL ck hp  GST OPENDORA'S JULIANA FIN31213/08, äg & för Markku 

Parviainen, Martinniemi 

 

3 SKL IRST J SE UCH BRÄNNLIDENS DIAMANT S15938/2005, äg 

Ulrika Bergqvist, Skellefteå, för Hans Bergqvist 

 

 

 

Jag vill tacka partiet för en trevlig dag i skogen, ett speciellt stort tack till vår eminenta 

markledare Mikael Karp du var en klippa 

 

Jan-Olov Daniels 

 

Kalix 2012-09-18 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


