
SNFK Arjeplog 
UKL/ÖKL 20190414, Smulle,vackert vårväder med godtagbar tillgång på 
fågel. 
Domare: Ronny Andersson 
 
UKL EST  HÖGFJÄLLHUNDENS DIXIE SE34627/2017, äg Patrik Öhman, Luleå, 
för Patrik Öhman 
Dixie jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil genom hela dagen 
med onödiga stopp där hon inleder med en stöt med partner och förföljer 
långt, i fjärde släpp kommer Dixie upp i en grupp med fjällripor som 
hon förföljer både upp och ner för fjället många gånger, avslutas, 
EB:FS,4 släpp 45 min. 0 Ukl. 
 
UKL PT  BORGEFLON´S XJ CHAMPAGNE SE34134/2018, äg & för Lisa Lindberg, 
Arvidsjaur 
Champagne jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil i alla tre 
släpp men visar stort intresse för partner i alla släpp trots förares 
idoga försök att hålla hennen borta från partner, hon stöter ripa och 
förföljer långt, avslutas. EB: FS, 3 släpp 40min. 0 Ukl. 
 
UKL EST  GIDDES O IRIZ SE35085/2018, äg & för Helena Lidén, Kalix 
Iriz jagar i utmärkt fart och stil i ett öppet sök där hon stundtals 
blir borta stora delar av släppen, EB:FS, 55 min. 0 Ukl. 
 
IRST  HADSELÖYAS HERDIZ HANZZEN SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, 
Luleå 
Herdiz jagar i utmärkt fart och still i alla 4 släpp med en svacka när 
partners förare orerar mycket med sin hund, i fjärde släpp hittas hon i 
ett stilfullt stånd där hon reser villigt precist fågel och är 
acceptabelt lugn i flog och skott men vägrar apportera, utgår. EB: FF, 
4 släpp 55 min. 0 Ökl. 
 
EST  DANGUNS LEIA ORGANA SE16131/2017, äg & för Mattias Westerlund, 
Arjeplog 
Startar ej. 
 
PT  HAPPY POINTER GÖTA SE49787/1026, äg & för Jörgen Forsberg, 
Altersbruk 
Göta jagar i utmärkt fart och stil i alla släpp där hon har ett stånd 
där fågel lättar utom jaktbart avstånd på grund av skrapigt före, hon 
fortsätter att jaga i stora fina slag i god kontakt i alla vindar och 
hittas i ett stramt stilfullt stånd där hon reser villigt precist och 
är helt lugn i flog och skott med en utmärkt apport. EB:FF, 3 släpp 40 
min. 1 Ökl. 
 
IRST  HADSELÖYA´S CHILLI SE47953/2017, äg & för Robert Eskilsson, Umeå 
Chilli jagar i utmärkt fart och stil, hom fattar stånd där fågel utan 
hundens förskyllan lättar utom jaktbart avstånd, Chilli har ett öppet 
söksupplägg där hon blir borta stundtals och föraren måste vissla, ropa 
mycket och skida mycket för att leta hund. EB: FF, 4 släpp 50 min. 0 
Ökl. 
 
  
UKL EST  JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 
Col jagar i utmärkt fart och stil där hon blir störd av en förföljande 
partner, hon har en markering som hon löser självständigt, 
söksupplägget blir något öppet där hon stundtals blir borta, EB:EF, 4 
släpp 55 min. 0 Ukl. 



 
PT  HAPPY POINTER JUNI SE49788/2016, äg & för Tord Öhman, Rosvik 
Juni jagar i utmärkt fart och stil med ett öppet söksupplägg, i andra 
släpp försvinner hon och blir borta hela släppet, avslutas. EB: FS, 2 
släpp 25 min. 0 Ökl. 
 
EST  JAKTSTORMENS BLÅSA SE17511/2017, äg & för Dick Edin, Luleå 
Blåsa jagar i utmärkt fart och stil i god kontakt i alla vindar i alla 
5 släpp där hon har en markering som hon löser självständigt, Blåsa 
hittas i stilfullt stånd där hon reser villigt precist i etapper och är 
helt lugn i flog och skott med en mycket bra apport. EB: FF, 5 släpp 65 
min. 1 Ökl. 
 
 


