
SNFK Arvidsjaur 16 aug 2013 

Domare: Andreas Björn                                                                                                                             

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PT GROVSMIAS  ESSE NO55737/12, äg Mattias Westerlund, , för Anna Kaltenegger                                                

Esse starter i stor fart, fin stil og lett aksjon. Bruker vind og terreng på en meget god måte. 

Markerer på fot, tjedertupp letter noe foran, Esse er i ro. Blir senere noe ineffektiv med 

markeringer og jakt på småfugl. Orre letter i anvist terreng. Lykkes ikke i dag. 50min. 0 Ukl 

PT GINEBRA  LOE2091395, äg Elisabeth Andereen, Torremolinos, för Anna Kaltenegger                                                                                                                                              

I vekslende biotop jakter Ginebra i meget god fart, fin stil og aksjon. God kontakt med fører. 

Jakter slik hele dagen uten å komme for fugl. 60min. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                                                                                           

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

Vidar starter i meget god fart, fin stil og aksjon. Bruker vind og terreng erfarent i god kontakt 

med fører. Fester stilfull stand mot granskog, går på til ny stand, reiser på ordre villig og presist 

tjaderkull, rolig i oppflukt og skudd, apporterer godt.Jakter utmerket resten av dagen og tildeles 

en velfortjent 1:a. 55min. 1 hp Ökl 

EST ORRLIDENS F-CHANEL SE17407/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna 

Kaltenegger                                                                                                                          Chanel 

starter i meget god fart, fin stil og aksjon, bruker vind og terreng på en meget god måte i god 

kontakt med fører.Har flere sjanser på tjader uten å lykkes. 52min.                            0 Ökl 

EST MYRHEDENS K-MILLAN S48110/2007, äg & för Håkan Antman                                      

Millan slippes på i område med mye beitefot, blir borte, finnes i stand, går på til ny stand, 

tjaderhøne letter noe foran Millan som er rolig i oppflukt og skudd, apporterer godt. Jakter senere 

i meget god fart, fin stil og aksjon, god kontakt med fører. Blir noe forsiktig og reduserer søket 

noe utover dagen. Finnes i stand, går på i flere omganger til ny stand, orrkull letter presist foran, 

rolig i oppflukt og skudd. Tildeles en flott 2:a 35min. 2 Ökl 

 

 

Andreas Björn 

 

  

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 16 aug  

Domare: Edgar Henriksen                                                                                                              

Klass: ÖKL 

 

ÖKL                                                                                                                                               

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

I vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Klimberly et søk i bra fart og stil i god 

kontakt. Større format ønskes. Tar stand, og går på på ordre, men kan ikke presentere fugl. Går 

seg opp søksmessig ut over ut over dagen. Har sjans på tiur, men lykkes ikke i å presentere fugl. 0 

Ökl 

                                                                                                                                                                     

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

I vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Kennexet søk i meget bra fart og stil. Noe 

større format ønskes, spesielt i åpne myrområder. God kontakt. Lykkes dessverre ikke å komme i 

fugl. 0 Ökl 

                                                                                                                                                                          

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

et planmessig søk i utmerket fart og stil i god kontakt med fører. Stand går på på ordre i flere 

omganger til nye stander. Reiser til slutt røy villig og presist. Er først rolig i oppflukt og skudd, 

går eter kort tid etter og må dessverre utgå. 0 Ökl 

                                                                                                                                                                     

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

olov Daniels                                                                                                                                 I 

vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Axa et søk i utmerket bra fart og stil i godt 

samarbeid med sin fører. Forsvinner og fører og dommer støkker røy mens de leter etter Axa. 

Finnes senere i stilfull stand i myrkant. Går på noe nålende uten å presentere fugl. Fortsetter og 

jobbe intenst i samme område. Noe større effektivitet i område med vitring ønskelig. Ny stand i 

samme område og rypekull letter presist foran innenfor jaktbart hold. Rolig i oppflukt og skudd. 

Apporterer korrekt. 2 Ökl 

                                                                                                                                                                             

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

I vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Smilla et søk i utmerket bra fart og stil i 

utmerket samarbeid med sin fører. Behersker både med og motvindssøk. Stand. Reiser enkelt 

rype djervt og presist. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Korrekt apport. Får senere ny stand der 

hun også går villig på uten å kunne presentere fugl. 1 hp Ökl 

 

Edgar Henriksen 

 

  

 

 



SNFK Arvidsjaur 16 aug 2013 

Domare: Ottar Magne Remmen                                                                                                  

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL                                                                                                                                            ESH 

BJÄRKALÄRETS ARRAN SE40965/2012, äg & för Mikael Björk, Öjebyn                           Arran 

starter ut noe ungdommelig, men kommer seg etterhvert ut i et meget godt jaktsøk, god kontakt 

med fører. Arran jakter med god bruk av vind og terreng. Revierer etterhvert meget bra. Fin 

gallopp. Fin stil og kraftfull aksjon.Etterhvert som dagen går jakter bare Arran bedre og bedre. En 

varm sommerdag med lite vind gjør forholdene vanskelige for denne unge hunden. Arran har i 

dag vist oss et meget godt skogsfuglsøk,men har ikke vært i kontakt med skogsfugl. En tiltalende 

og spennende ung hund. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                    

PT J HARDPOINTS LUCY S19897/2007, äg & för Erik Hårdén, Kalix                                                

Lucy starter ut i stor fart, fin stil og lett aksjon. God kontakt med fører. Revierer erfarent. I tett 

furuskog støkkes storfuglkull og Lucy er i ro. Senere fortsetter Lucy hele dagen sitt meget gode 

skogsfuglsøk, uten å komme mer for fugl. En sterk søker på en varm dag, med lite vind. 0 Ökl 

                                                                                                                                                                                                                             

IRSH HEMUDDENS ZÄTA S52292/2008, äg & för Adam Johansson, Kiruna                           

Zata starter ut i stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. God kontakt med fører. Plutselig hører vi at 

Zata har det vondt. Zata hyler i ett og når vi kommer fram ser vi Zata liggende og har tydelige 

smerter i føttene.Zata avsluttes på grunn av skade. 0 Ökl 

                                                                                                                                                                           

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

Atlas starter ut i meget stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. Stand langt bak, men løser ut før fører 

kommer til. Senere stand, går villig på uten å presentere fugl. Røy kommer flyvende fra område 

hvor Atlas er og Atlas roes akseptabelt.Stand langt ute. Tiur letter presist foran Atlas, men det er 

for langt hold. Ikke jaktbart. Atlas roes. Senere har Atlas nok en sjanse på tiur som letter like 

foran fører og dommer. Atlas har i dag hatt mange muligheter, men har ikke tatt vare på dem.En 

varm sommerdag, med lite vind. 0 Ökl 

                                                                                                                                                                          

PH PATJANEN'S VILLA ANTINORI S22819/2009, äg & för Per-anton Berg, Tromsö                                                                                      

Villa Antinori jakter hele dagen utmerket. Kraftfull aksjon, stor fart og god kontakt med fører. 

Revierer erfarent. Får mye terreng med seg. Stand, går hurtig på uten å presentere fugl. Villa 

Antinori fortsetter dagen ut med sitt meget gode søk, på en varm sommerdag, med lite vind. 0 

Ökl 

 

Ottar Magne Remmen 

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 16 aug 2013 

Domare: Hans Bergqvist                                                                                                             

Markledare: Olov Åhman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Klass: UKL/ÖKL 

Förhållanden: Varmt med växlande vind 

 

UKL                                                                                                                                                     

GST ÅSHÖJDENS ZELMA SE20917/2012, äg & för Ewa Posner Storm, Brunflo Går i mycket 

lätt fin stil och mycket bra fart. Söker fint, jagar med sin förare. Har ett resultatlöst stånd, Håller 

sitt fina skogs sök hela dagen. 0 Ukl 

                                                                                                                                                                                

IRSH KALLKÄLLAN BIRK STORM SE58232/2011, äg Helen Thun Ann, Boden, för Sanna 

Steinvall Går i mycket bra fart och fin stil, söker något för stort, blir borta lite. 2 fåglar lättar i 

första släpp. Söker senare något bättre men återgår till att söka något för stort. Stöter ripa och 

lugnas i flog, har chans på samma ripa en gång till utan att lyckas.    0 Ukl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PT GITTI VON DEN DACHSFICHTEN SE24273/2012, äg & för Maria Jonasson, Älvsbyn , 

Startar i mycket bra fart och bra stil. Har markeringar stöter ripa och går efter, blir något 

egenrådig. Stöter ripa och förföljer en gång till. Startar andra släpp med ett bra sök kommer in till 

föraren och sätter sej ned för att göra morgontoalett ripa lättar några meter från hunden och tyvärr 

så förföljer Gitti den långt. Färdigbedömd 0ukl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PH GROVSMIAS AMBOLT NO55731/12, äg Torbjörn Olsen, , för Sussanne Lundgren Bolt är en 

ung kille som går i mycket bra fart och bra stil. Har en markering, ripa lättar och hunden förföljer 

långt. Söker bra håller fin kontakt, fågel hörs lätta i släppet. Senare ripa kommer flygande och 

bolt förföljer. Har haft sina chanser i dag utan att lyckas. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                                                                                                                 

PT SOLLIDALENS A KAIA NO45538/09, äg & för Öystein Pedersen,                                                   

Går hela dagen i utmärkt fart och stil, söker bra och håller fin kontakt. Jagar med sin förare. I 

andra släpp hörs ripa kackla. Har ett resultatslöst stånd. 0 Ökl 

 

 

Storträsk 2013-09-10 

Hans Bergqvist 

 

  

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 17 aug 2013 

Domare: Andreas Björn                                                                                                                              

Klass: UKL/ÖKL 

 

 

UKL                                                                                                                                                              

ESH BJÄRKALÄRETS ARRAN SE40965/2012, äg & för Mikael Björk, Öjebyn                                

Arran starter noe forsiktig, har enkelte gode slag med grei fart, bra stil og aksjon. Tett kontakt 

med fører. Jakter senere noe bedre, markerer på fot, men støkker orrkull, rolig i oppflukt. Lykkes 

ikke i dag. 50min. 0 Ukl 

 

IRST KALLKÄLLAN KIM WILDE SE58229/2011, äg & för Louise Berkfors Ann, Boden       Kim 

Wilde starter i stor fart, fin stil og aksjon, men har ingen plan i søket. Tett kontakt med fører. I 

senere slipp vil ikke Kim jakte. 20min. 0 Ukl 

 

IRSH STRÄVSAMMA KAISER SE37758/2012, äg & för Maria Eriksson Anna, Lycksele            

Kaiser starter i god fart, bra stil og aksjon. Tett kontakt med fører. Har ingen plan over søket. I 

senere slipp vil ikke Kaiser jakte.  20min. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                      

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

Spottify starter i meget god fart, fin stil og lett aksjon. Bruker vind og terreng på en meget god 

måte i vekslende vind. Fugl letter i anvist terreng. Fester stand, går villig på uten resultat. 70min. 

0 Ökl 

 

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

Jack starter i god fart, fin stil og aksjon. Bruker vind og terreng på en god måte i tett kontakt med 

fører. Fortsetter et godt søk hele dagen uten å komme for fugl. 50min.                                         0 

Ökl 

 

Andreas Björn 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 17 aug 2013                                                                                                               

Domare: Mikael Kangosjärvi                                                                                                                                                                     

Klass: UKL 

Mark: Skravelberget                                                                                                                      

Förhållanden: Vädret var blött halva dagen, sparsamt med fåglar. Såg en ripa samt 3 tjäderhönor 

på hela dagen. 

 

UKL                                                                                                                                                   

IRSH Strävsamma Kvikk Se37762/2012, äg & för Sophia Nordberg, Arvidsjaur                                  

Kvikk startar i mkt bra fart och stil han avsöker marken i lite för litet format på bredden och djup. 

Han har god kontakt med sin förare. Han håller uppe farten alla sina 5 släpp utan att lyckas 

idag.70 min 0 Ukl 

 

PT Grovsmias Esse No55737/12, äg Mattias Westerlund, , för Anna Kaltenegger                     

Esse startar i mkt bra fart i lätt fin stil. Hon avsöker marken i fina breda slag med bra djup mellan 

slagen. Hon fortsätter sitt fina sök hela dagen utan att lyckas. 74 min               0 Ukl 

 

EST Orrlidens F-Chanel Se 17407/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna Kaltenegger                                                                                                                                                   

Chanel startar i mkt bra fart i lätt fin stil. Hon avsöker marken i fina breda slag med bra djup 

mellan slagen. Hon fortsätter sitt fina sök hela dagen utan att lyckas. 74 min 0 Ukl 

 

PT Ginebra LOE2091395, äg Elisabeth Andereen, Torremolinos, för Anna Kaltenegger                                                                                                                                           

Ginebra startar i mkt bra fart och stil. Hon avsöker marken med bra bredd i god kontakt med sin 

förare. Hon har en del stopp som stör helheten.Andra släpp så går hon upp sig rejält. Det 

resulterar i ett stånd som hon håller i 10sek sen tjuv reser hon en singel ripa och stoppas bra av 

sin förare. Hon håller uppe farten och det fina söket hela dagen utan att lyckas. 74 min 0 Ukl 

 

Mikael Kangosjärvi  

Hortlax 24/8-2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 17 aug 2013 

Domare: Edgar Henriksen                                                                                                                                

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL                                                                                                                                                      

PT VET POINT'S LAVA SE23130/2012, äg & för Anna Karin Edelsvärd , Bode                                             

På en dag med striregn og dårlige forhold for jakt med hund, starter Lava i utmerket fart og stil. 

Holder til å begynne med god kontakt, men blir i perioder borte. Ut over dagen varierer 

søkskvalitet både når det gjelder kontakt, kontinuitet og reviering. Mister etter hvert 

motivasjonen for jakt og avsluttes. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                  

EST MYRHEDENS K-MILLAN S48110/2007, äg & för Håkan Antman, Svensbyn                                   

På en dag med striregn og dårlige forhold for jakt med hund, jakter Millan utmerket for sin fører 

både i medvind og motvind. Stort format, men god kontakt og søket er regelmessig og lett å lese. 

Finnes i stand. Går villig på, men kan ikke presentere fugl. Utreder område med vitring effektivt. 

I en periode med opphold i regnet finnes hun i intens stand. På ordre reises rypekull villig og 

presist. Rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. 1 hp Ökl 

 

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

På en dag med striregn og dårlige forhold for jakt med hund, viser Kennexet søk i meget bra fart 

og stil. Noe større format ønskes, spesielt i åpne myrområder. God kontakt. Lykkes dessverre 

ikke å komme i fugl. 0 Ökl 

 

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

På en dag med striregn og dårlige forhold for jakt med hund, viser Klimberly et søk i bra fart og 

stil i god kontakt. Større format, bedre plan i revieringen og høyere intensitet hadde vært 

ønskelig. Under de utrivelige forholdene mister hun etter hvert motivasjonen og avsluttes. 0 Ökl  

 

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

På en dag med striregn og dårlige forhold for jakt med hund, viser Simba på begynnelsen av 

dagen et utmerket skogssøk. Formatet er stort, men hun har god kontakt, jakter svært planmessig 

og er forutsigbar. Intens stand i myrkant. Den løses ut før fører kommer til. Ut over dagen blir 

Simba sliten og mister motivasjonen. Fører og dommer støkker rype. Senere i samme område 

markerer hun, men virker ukonsentrert og støkker rype. Er komplett rolig. 0 Ökl 

 

Edgar Henriksen 

 

 

 

  

 



SNFK Arvidsjaur 17 aug 2013 

Domare: Ottar Magne Remmen                                                                                                                            

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL                                                                                                                                                                                                   

GST ÅSHÖJDENS ZELMA SE20917/2012, äg & för Ewa Posner Storm, Brunflo                    

Zelma starter ut i meget stor fart, lett fin aksjon og fin stil. Dekker terrenget i fine slag i god 

kontakt med fører. Rype letter i område hvor Zelma markerer først. Zelma er rolig. Orre letter 

foran Zelma, som forfølger. To nye orrer letter i samme område, uten at Zelma har kontakt med 

dem. Zelma har i hele dag jobbet meget godt. En frisk ung hund, som dessverre ikke har lykkes i 

fugl. I dag har det regnet mye og det har vært nesten vindstille. 0 Ukl 

 

PH SKIPSFJORDHÖNA'S C SCOTT SE11860/2012, äg Elin Johansen, Piteå, för Johan 

Backlund                                                                                                                                                        

Scott starter ut i meget stor fart, fin stil og kraftig aksjon.Blir noe åpen i sitt søk til å begynne 

med, men dette blir mye bedre etterhvert.Holder da god kontakt med fører. Scott støkker ryper og 

er rolig. Scott viser oss i dag et flott skogsfuglsøk hele dagen. Det regner mye og det er nesten 

vindstille. En frisk unghund som ikke har lykkes i dag. 0 Ukl 

ÖKL                                                                                                                                                        

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

starter ut i meget stor fart, fin stil og lett aksjon. Mette får mye terreng med seg i god kontakt med 

fører. Jakter på en flott måte hele dagen. Det regner mye og det er nesten vindstille hele dagen. 

Mette får med seg myrkantene langt ute samt de nære områdene. Mette støkker rype og er i ro. 

En sterk søker som dessverre ikke har lykkes med fugl i dag. 0 Ökl 

 

PT TJÄDERHEDENS I PIPPI S36088/2009, äg Fredrik Nyström, Våmhus, för Pontus Nyström                                                                                                                                         

Pippi jakter hele dagen på en utmerket måte. Dekker terrenget i store fine slag, samtidig som hun 

slakker ned der det er lukt. Pippi har god kontakt med fører. Orre støkkes langt ute ved myrkant, 

Pippi er rolig. Senere stand, Pippi går på uten å presentere fugl. Utover dagen fortsetter Pippi 

utmerket, tross mye regn og lite vind. Orre letter i område hvor Pippi er. Pippi er ikke i kontakt 

med den. Pippi har i dag hatt sine sjanser uten å lykkes. En sterk søker. 0 Ökl 

 

 

Ottar Magne Remmen 

 

 

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 18 aug 2013                                                                                                      

Domare: Edgar Henriksen                                                                                                                

Klass: SKL 

 

SKL                                                                                                                                                                                 

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

I god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Filippa et svært bra skogssøk. 

Revierer planmessig og er lett å lese. Utmerket format. Fører og dommer støkker rype som 

Filippa har sjangs på. Kommer ikke mer for fugl og havner utenfor premielisten. 0 Skl 

 

GSH J LANGSUNDETS FAUN N09180/04, äg & för Andreas Björn, Namsos                                   

I god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Faun et erfarent og utmerket 

skogssøk. Har høy intensitet og stort format, men er lett lesbar. Finnes i stand i en hellende 

åpning i skogen. På førers ordre går han djervt på til intens stand. Reiser på ny djervt mot gran, 

og virker overrasket over at fugl ikke kan presenteres. Kommer senere inn i område med vitring. 

Får flere stander uten å presentere fugl, men fortsetter med å jobbe intenst ned mot bredden av en 

innsjø. Kort stand i vannkanten, orrhane letter foran og Faun er komplett rolig i oppflukt og 

skudd. Apporterer korrekt. På grunn av tiden det tar å presentere fugl må han nøye seg med å bli 

nummer 3 av dagens premierte hunder. 3 Skl 

 

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

Hans Bergqvist                                                                                                                       I god 

vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer starter Dixie (Diamant) litt forsiktig. Blir borte 

og finnes i intens stand. Går villig på på førers ordre, men kan ikke presentere fugl. Fortsetter 

med Når hun forsvinner er Dixie lett å finn i intens stand. Går villig på sammen med fører til 

rypekull letter. Trenger kraftig kommando for å roes i oppflukt og skudd. Får senere stand uten 

resultat. Resultatløs stand og kvaliteten på fuglearbeidet gjør at Dixie i dag får andre plass på 

premielisten. 2 Skl 

 

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

I god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Steira oss et skogssøk av aller 

beste merke. Kontakten tilpasses terrengets beskaffenhet på beste måte. Når hun forsvinner er 

hun lett finne i intens stand. Brunfugl (røy eller orrhøne) letter presist foran i tett skog når fører 

og dommer kommer til. Steira er komplett rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. PÅ 

grunn av sine søkskvaliteter og ingen minus vinner Steira i dag! 1 Skl 

 

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

god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Maja oss et meget bra skogssøk i 

medvind. Bra plan, forutsigbart, lett å lese og passe stort format. Rett etter slipp støkkes rype som 

forfølges og Maja må dessverre avsluttes. 0 Skl 

 

 



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

I god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Eira oss et meget bra skogssøk i 

medvind. Finnes etter kort tid i stand. På ordre går hun nølende på, men kan ikke presentere fugl. 

Fortsetter og litt forsiktig og finne etter noe tid i ny intens stand. Kan heller ikke denne garn 

presentere fugl. Øker senere fart og format, men det resulterer i at lesbarheten reduseres. Får 

sjans på røy som ikke utnyttes. Kommer ikke på premieliten i dag. 0 Skl 

 

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

god vind i vekslende barskogs terreng med åpne myrer viser Smilla oss et skogssøk av aller beste 

merke. Meget bra format, men lett lesbar i vekslende vind. Støkker ryper ved to anledninger og 

holder seg i ro. Får senere stand uten resultat. Kommer til tross for sine utmerkede søkskvaliteter 

ikke mer for fugl og havner utenfor premielisten.     0 SKL 

 

 

Resultat: 

 

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

 Arvidsjaur             

2 Skl     IRST J SE UCH BRÄNNLIDENS DIAMANT S15938/2005, äg Ulrika  

 Bergqvist, Skellefteå, för Hans Bergqvist    

3 Skl  GSH J LANGSUNDETS FAUN N09180/04, äg & för Andreas Björn,  

 Namsos                                                                                                                                                      

                       

Edgar Henriksen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 18 aug 2013 

Domare: Mikael Kangosjärvi                                                                                                                                                        

Klass: Ökl 

Mark: Storberget                                                                                                        

Förhållanden: Strålande sol hela dagen brukbart med fågel.                                                                                                                                                           

Jag såg 11 olika fåglar. 



ÖKL                                                                                                                                                                                                          

PT Tjäderhedens I Pippi S36088/2009, äg Fredrik Nyström, för Pontus Nyström Skellefteå                                                                                                                                                        

Pippi startar i mkt bra fart i lätt fin stil. Hon avsöker marken i breda stora slag men i kontakt med 

sin förare. Hon har flera markeringar och stånd som hon löser ut. Vi hitta hon i ett stramt stånd 

hon reser villigt på kommando. Men tyvärr tomt då slår hon ut till höger ca 100m där hon stöter 

en tjäderhöna och hon går efter för långt. Så hon får utgå 21min 0 Ökl 

 

PT Hardpoints Lucy S19897/2007, äg & för Erik Hårdén, Kalix                                                      

Lucy startar i mycket bra fart och stil. Hon avsöker skogen i fina breda slag. Andra släpp börjar 

med två stötar på ripor hon stoppas av föraren. Senare under dagen tar hon ett stilfult stramt 

stånd. Hon reser villigt i två etapper på förarens order precis orrhöna helt lugn i flog och 

skott.Hon apporterar efter lite besvär helt ok. Vi släpper på hon igen, nytt stånd reser villigt 

missar nytt stånd reser precis orrkyckling. Helt lugn i skott o flog. Lucy har idag visat ett fint 

skogssök en villig resning och har fått gå i 80 min utan att krokna. Så idag får Lucy ett 1 hp Ökl 

 

PH Patjanen's Villa Antinori S22819/2009, äg & för Per-Anton Berg, Tromsö        Antinori 

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

släpp som tidigare men på slutet så blir han borta men han återkommer inom rimlig tid. Mönstret 

håller i sig hela dagen ,han börjar söka mycket bra men försvinner stora delar av släpp tiden. 

Under tiden vi letar han så trampar vi upp en orre sam tre ripor. Så idag så lyckades han inte.90 

min 0 Ökl  

 

PT Vet Point's Spottify Se12652/2010, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs                             

Spottify startar i bra fart i fin stil hon har ett lite oregebundet sök hon kommer ofta in bakifrån. 

Hon slår ut över en myr där hittar vi henne stående. Singel ripa lättar innan resnings order getts. 

Hon går efter en bit apporterar utmärkt den utlagda ripan. Senare stöter hon en singelripa och 

stoppas acceptabelt av sin förare. Hon får gå ett 30 minuters släpp därefter väljer jag att avsluta 

henne med ett 3 Ökl 

 

Mikael Kangosjärvi 

Hortlax 24/8-2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



SNFK Arvidsjaur 18 aug 2013 

Domare: Øystein Nilsen 

Klass: UKL/ÖKL 

 

UKL 

PT GROVSMIAS ESSE  NO55737/12, äg Mattias Westerlund, , för Anna Kaltenegger 

Esse starter ut i meget bra fart og intensitet i lett aksjon og fin stil. Dekker det anviste terreng i 

vekslende skog meget bra i skiftende svak vind i godt samarbeid med sin fører.   En trivelig 

unghund som gjennom en lang dag har (holder) meget god intensitet og jaktlyst.  Har sjanser på 

fugl uten å lykkes. Slipptid: 125 min. 0 UKL 

 

EST  ORRLIDENS F-CHANEL SE17407/2012, äg Mattias Vesterlund, Arjeplog, för Anna 

Kaltenegger 

F-Chanel starter ut i utmerket fart og intensitet i lett aksjon og fin stil i varierende og til tider tett 

skog. Dekker det anviste terreng meget bra, men blir til tider borte i varierende lett vind i godt 

samarbeid med sin fører. En lovende søker som gjennom en lang dag holder meget god intensitet 

uten å lykkes. Slipptid: 105 min. 0 UKL 

 

PT Ginebra LOE2091395, äg Elisabeth Andereen, Torremolinos, för Anna Kaltenegger  

Ginebra  starter ut i bra fart og intensitet i lett aksjon og fin stil. Dekker det anviste terrenget 

meget bra i lett variabel motvind i godt samarbeid med sin fører. En trivelig unghund som 

gjennom en lang dag holder ut med meget bra intensitet.  Sjanser på ryper uten å lykkes. Slipptid: 

110 min. 0 UKL 

 

 

 

 

Øystein Nilsen, Bodø 

 

  

 

 

 

 

 

 

SNFK Arvidsjaur 18 aug 2013 

Domare: Peter Mattsson  

Markledare: Mikael Karp 

Klass: SKL 



 

Förhållanden: 12 Plus på morgon, halvklart, svag vind. 

Fågeltillgång: 14 st 

 

 

 

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

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

Storm 

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

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

för Jan Olov Daniels 

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

EST  ROTUAS  DIXIE NO34827/09, äg & för Ottar Remmen, Storslett 

SOLLIDALENS  A KAIA NO45538/09, äg & för Öystein Pedersen, Tromsdalen 

 

 

 

Första rundan 

Första släpp 

Lilla Tösen går i utmärkt fart och stil i ett mycket bra format. Hon håller god kontakt, stöter en 

ripkull i slutet av släppet men kan stoppas av föraren, är acceptabelt lugn. 15 min 

 

Andra släpp 

Jaffa går i mycket bra fart och stil, stöter en ripa kort efter släpp är acceptabelt lugn. Får fortsätta 

och tar ett stånd, orre lättar när vi kommer fram och Jaffa går för långt efter i flog och skott. 

Utgår 8 min 

 

Tredje släpp 

Alliz går i mycket bra fart, stil och format i mycket bra kontakt. Har fågel i släppet. 15 min 

 

Fjärde släpp     

Bad Luck startar i mycket bra fart och stil, går ner sig mot slutet av släppet och blir lite rotig. 15 

min 

 

Femte släpp 

Vidar startar något försiktig men går upp sig succesivt till mycket bra fart och stil. 15 min 

 

Sjätte släpp 

Dixie går i utmärkt fart, stil i ett mycket bra format med bra kontakt, 

får med sig mycket mark. 15 min 

 

Sjunde släpp 

Kaia går i utmärkt fart stil och format, är mycket välförd och styrs med små medel. 15 min 

 

 



Rangering: Kaia, Dixie,Alliz,Vidar,Tösen, Bad Luck, 

 

 

 

Andra rundan 

Åttonde släpp 

Tösen söker utmärkt hela släppet, går inte att göra detta bättre. 15 min 

 

Nionde släpp.  

Alliz går mycket bra hela släppet i lite tråkig terräng. 15 min 

 

Tionde släpp 

Bad Luck går upp sig ordentligt, vi ser Bad Luck dra an mot en holme och kort därefter lättar en 

tjäderhöna som hon går efter lite för långt. 15 min Utgår. 

 

Elfte släpp 

Vidar går upp sig i detta släpp och går nu mycket bra. 15 min 

 

Tolfte släpp 

Dixie går som i sitt första men är något öppen i söket. 15 min 

 

Trettonde släpp 

Kaia fortsätter att söka utmärkt, helt i slutet på släppet så tar hon stånd långt ut och när vi 

kommer upp till henne lättar en orre precis framför Kaia, hon är lugn i flog och skott, apporterar 

mycket bra.15 min 

 

 

 

Rangering efter andra rundan: Kaia medfågelarbete,tösen,Dixie,Alliz,Vidar 

 

 

 

Tredja rundan 

Fjortonde släpp 

Tösen fortsätter att söka som tidigare.10 min 

 

Femtonde släpp 

Alliz går också som tidigare. 10 min 

 

Sextonde släpp 

Vidar har något öppet sök i detta släpp. 10 min 

 

Sjuttonde släpp 

Dixie söker som tidigare, har fågel i släppet. 10 min 

 

Artonde släpp 



Kaia fortsätter sitt utmärkta sök som hon hållt hela dagen. 10 min 

 

Resultat:  

 

 

1 SKL Hp Cert        PT SOLLIDALENS  A KAIA NO45538/09, äg & för Öystein Pedersen,   

          Tromsdalen 

          En utmärkt sökare som tog tillvara på sin chans på bästa sätt. 

 

 

Jag tackar provledningen och deltagarna för en trevlig dag i skogen med mycket orm. Det är 

första gången jag fått åka på en cykelpakethållare till middagen men de var också en upplevelse. 

 

Peter Mattsson 

 

 

     

  

  

 

  


