
SNFK Pello 6 ok 2012 

Domare: Edgar Henriksen  

Klass: ÖKL 

 

 

ÖKL 

GSH IMINGENS EK BAIKAL NO24298/2010, äg Paul Olaf Kolsum, för Maia Kolsum 

Baikal tar umiddelbart stand. Løser imidlertid selvstendig ut og utreder område med vitring 

effektivt. Tiur slipper seg fra tre noe lenger fram i marsretningen uten at Bailal er i nærheten. 

Jakter deretter med utmerket fart og stil. God kontakt og lett lesbart søk i mesteparten av 

dagen. Blir imidlertid i perioder noe stortgående, men er fortatt lesbar. Tar stand i område er 

jerpe er observert. Når fører kommer til er han imidlertid i søk. Vi kan høre jerpe flytte seg 

høyt mellom trærne uten at vi får noe ut av det. 80 min.  0 Ökl  

 

IRST RIMOBÄCKENS AXA  SE56055/2005, äg Monika Larsson, för Jan-Olov Daniels. 

Axa viser oss hele dagen et utmerket og lett lesbart skogssøk i meget godt samarbeid med 

fører. Meget god fart og stil. Tar intens stand. Når vi kommer til har Axa løst ut og utreder. Vi 

finner død og delvis spist ungfugl (trolig tiur) der Axa arbeider. I område med vitring arbeides 

det intenst og effektivt. Ved flere anledninger slipper storfugl seg fra tre uten at Axa kan 

belastes.  

80 min. 0 Ökl 

 

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

Olov Daniels. 

Luck jakter i meget god fart og stil og med utmerket samarbeid med fører. Hefter seg, og 

taper effektivitet, i områder med vitring. Ved flere anledninger slipper storfugl seg fra tre uten 

at Luck kan belastes. Holder opp intensiteten hele dagen, men lykkes ikke i fugl. 80 min. 0 

Ökl 

 

 

Edgar Henriksen 

 

- 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNFK Pello 6 okt 2012 

Domare: Jan.Olov Daniels  

Klass: SKL 

 

 



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

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

Luleå 

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

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

GST J MAGDA N14245/07, äg & för Edgar Henriksen, Kvalöysletta 

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

 

 

 

Kalla 

Mycket bra fart och stil, avsöker anvisad terräng på ett utmärktsätt i bra kontakt med föraren. 

Utöver dagen så blir söket större och kontakten sämre. Avprovas hela dagen utan att lyckas. 

Tid 70 min 0 Skl. 

 

Qulan 

Startar i mycket bra fart och stil, i mitten av första och andra släppet så tappar hon fart och 

stil, kommer sedan i gång igen. Qulan försvinner och blir borta ett tag för oss, vi söker henne 

och hon återfinns innan koppling. Söket under dagen är bra och stilen lika så. Qulan avprovas 

hela dagen utan att lyckas. Tid 70 min 0 Skl. 

 

Alliz 

Går i mycket bra fart och stil, avsöker anvisad terräng i stora fina slag i bra kontakt med 

föraren. Alliz visar att hon behärskar alla typer av biotoper och vindförhållanden. Hon 

avprovas hela dagen utan att lyckas. Tid 70 min 0 Skl. 

 

Pila 

Utmärkt fart och stil, avsöker anvisad terräng på ett utmärkt sätt i bra kontakt med föraren. 

Fortsätter sitt utmärkta sök hela dagen utan att lyckas. Tid 70 min 0 Skl. 

 

Magda 

Magda går i mycket bra fart och stil, avsöker anvisad terräng i stora fina slag, blir borta en 

stund återkommer innan koppling. Magda fortsätter sitt fina sök hela dagen utan att lyckas. 

Tid 70 min 0 Skl. 

  

Steira 

Går i utmärkt fart och stil, avsöker anvisad terräng på ett utmärkt sätt i bra kontakt med 

föraren. Vi ser en tjäder tupp lätta framför oss i terrängen, Steira kommer till och tar ett stånd 

får hjälp av föraren att lösa ståndet. Sean hör vi hur det lättar fågel i området där Steira 

befinner sig i utan att situationen går att bedömmas. Steira avprovas hela dagen utan att 

lyckas. Tid 70 min 0 Skl 

 

 

Jag vill tacka SNFK för förtroendet att döma denna segrarklass, ett stort tack till deltagarna 

som höll humöret uppe trots att det regnade hela dagen. Fågel tillgången var kanske inte den 

bästa med vi kan nog skylla på vädrets makter som visade sig från den sämre sidan. 

 

 

Jan-Olov Daniels 



 SNFK Pello 6 okt 2012 

Domare: Ingrid Frenning  

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

 

UKL 

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

På en regntung dag med vind som veksler dagen gjennom, og i vått skogsterreng med variert 

tetthet, jakter DIOR dagen gjennom meget bra i god kontakt med sin fører. Han starter noe 

ungdommelig, men går seg ut over dagen opp i kvalitet søksmessig. DIOR har en utmerket 

stil, jaktlysten er meget bra og revieringen er utmerket. DIOR finnes i en stram stilfull stand. 

Når eier kommer fram letter røy presist foran. Det skytes og DIOR er rolig i oppflukt og 

skudd. En trivelig hund som for dagens prestasjon, får en velfortjent 2 UKL. 

ÖKL                                                                                                                                                                                   

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

På en regntung dag med vind som veksler dagen gjennom, og i vått skogsterreng med variert 

tetthet, jakter ATLAS dagen gjennom utmerket i god kontakt med sin fører. ATLAS har 

utmerket stil, jaktlyst og reviering. I en av sine slipp utmerker han seg med å ha en klar 

rapport slik dommeren ser det, men han kunne dessverre ikke presentere fugel. En trivelig 

energisk og arbeidsom hund som ikke ble premiert i dag. 0 ÖKL 

GSH  Imingens EK Bajkal NO24298/2010, äg Paul Olaf Kolsum, Kolbjörnsvik, för Simon 

Kolsum 

På en regntung dag med vind som veksler dagen gjennom, og i vått skogsterreng med variert 

tetthet, jakter BAJKAL dagen gjennom utmerket i god kontakt med sin fører. BAJKAL har 

utmerket stil, jaktlyst og reviering. I en av sine slipp utmerker han seg med å ha et glimrende 

søk slik dommeren ser det. En trivelig, fornuftig og arbeidsom hund som ikke ble premiert i 

dag. 0 ÖKL  

 

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

På en regntung dag med vind som veksler dagen gjennom, og i vått skogsterreng med variert 

tetthet, jakter TARGA dagen gjennom noe åpent og i vekslende kontakt med sin fører. Det er 

ingen ting å si på TARGA sin stil og jaktlyst som er utmerket. I en av sine slipp er TARGA 

lenge borte, og vi hører vingeslag i skogen, noe som kan indikere på at TARGA kan ha stått 

slik dommeren ser det. En trivelig, ivrig og litt storgått hund som ikke ble premiert i dag. 

  

0 ÖKL 

 

IRSH  FAJOS FREKK AV KJERRINGHOLM SE20622/2008, äg & för Jonas Pantzare, Luleå 

På en regntung dag med vind som veksler dagen gjennom, og i vått skogsterreng med variert 

tetthet, jakter FREKK dagen gjennom meget bra i god kontakt med sin fører. Han starter noe 

egenrådig, men går seg ut over dagen opp i kvalitet søksmessig. FREKK har en utmerket stil 

og jaktlyst, mens revieringen er på begynnelsen av dagen noe åpen. FREKK går inn i en 

stilfull stand og går villig fram sammen med sin eier. Det letter jerpe noe upresist til side for 

FREKK. Det skytes og FREKK er rolig i oppflukt og skudd. Godkjent apport. Senere jobber 

han utmerket på en orrhane som sitter i et tre. Den letter og serveres for skudd. På slutten av 



sitt andre slipp revierer FREKK utmerket. En trivelig hund som for dagens prestasjon, får en 

velfortjent 2 ÖKL. 

 

 

Ingrid Frenning  

Tromsö  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNFK Pello 7 okt 2012 

Domare: Johan Backlund                                                                                                                                           

Klass: UKL/ÖKL 

Förhållanden: Grått, svag vind, 5-7 plusgrader 

 

 

UKL 

ESH Finnlidens Christian Dior SE37964/2011, förare Michael Öberg 

Startar med att göra morgonbestyren de första minuterna. Går sedan i mycket bra fart och stil i 

bra kontakt. Blir borta i slutet av släppet, men kommer tillbaka inom rimlig tid. I andra 

släppet går Dior som tidigare men bättre kontakt önskas. I tredje släpp går han som tidigare, 

fortfarande något öppet sök, hittas i stånd men fågel går innan vi är inom jaktbart håll, tyvärr. 

Fjärde släpp går som tidigare kommer ej för mer fågel denna dag. 75 minuter. 0 UKL  

 

IRSH Gagganjunis Orion NO57564/10,  förare Ingrid Frenning 

Orion startar i bra fart och stil. Efter halva släppet har han ett stånd som han löser själv. Efter 

det får han med sig bra med mark i god kontakt, i slutet av släppet markerar han också men 

ingen hemma. Andra släppet går Orion som tidigare men har svårt att släppa markvittringen, 

tar för lång tid på sig att utreda vittringen. I tredje släpp gör han sitt bästa släpp hittills med 



bra fart och stil i god kontakt med sin förare. I fjärde släpp går han som i tredje, har en 

markering men löser själv. 75 minuter 0 UKL 

 

ÖKL 

GSH Kvannlidalens Atlas S33932/2009, förare Michael Öberg 

Startar i mycket bra fart och stil, något öppen i söket. Andra släpp tar Atlas stånd, avancerar 

men ingen hemma. Fortsätter sitt öppna sök. Tjäderhöna lättar i området där hunden befinner 

sig. I tredje släpp går Atlas i mycket bra fart och stil och han har bra kontakt med sin förare. 

Fjärde släpp går han som i tredje släpp. Tyvärr ingen fågel. 75 minuter 0 ÖKL  

 

PT Skeirutj Smilla SE35526/2010, förare Rolf Sandström 

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. Får mycket mark med sig. 

Andra släpp går Smilla som tidigare. En mycket trevlig hund att se i skogen. Tredje och fjärde 

släpp fortsätter hon på samma fina sätt. Tyvärr kom Smilla ej för fågel i dag. 75 minuter          

0 ÖKL 

 

 

Tack för att jag fick komma och döma i Pello, som alltid är ett trevligt och bra arrangerat 

prov. Tack även till duktiga markledare. 

 

Johan Backlund 

 

 

 

  

  


