
SNFK Arjeplog 
UKL/ÖKL 2019-03-09 
Domare: Öystein Nielsen Elev Niklas Sundberg 
Mark: Plogstation 
Förhållanden: Lös snö som gör det svårt för hundarna. Ganska stark blåst och varierande 
nederbörd under dagen 11 minusgrader.  

 

UKL 
IRST Norrlands Guidens Peacemaker SE36165/2018, äg & för Niklas Sundberg, Liden 

Peacemaker stareter ut på tungt vinterføre i bra fart og fin stil med bra terrengdekning. 
Samarbeid med sin fører. Forsetter utover dagen et noe varierende søk fra bra/ til meget bra 
uten å  lykkes. 

Domarelevens hund bedöms ej Totalt 45min, 0UKL 

 
IRSH Bird Hunters Choice Romario SE25845/2017, äg & för Sofia Palmqvist, Östersund 
Choice söker i mycket bra fart och stil i det tunga föret. I sitt andra släpp har Choice stand 
som löses. Senare nytt stånd som avvecklas resultatlöst. Jobbar mkt bra över hela dagen 
Totalt 45min 0UKL 
 
PH Red Garlics Reglisse SE29468/2017, äg & för Sofia Palmvist, Östersund 
I mycket tungt före jagar Reglisse med mycket hög intensitet i utmärkt fart och stil igenom hela 
dagen. Marken avsökes utm både på djupet och bredden. I sitt tredje släpp så tar han stånd vi 
kommer till, fågel lättar helt lugn. Totalt 48 min 1 UKL 
 
PH Jofjällets Rippoint Teo SE23902/2018, äg & för Sverker Örmin, Hemavan 
I tungt före jagar Teo i sitt första släpp utmärkt både vad gäller fart, marktäckning, stil och 
samarbete. I andra släpp störs det fina intrycket något av partnerintresse.  Mot slutet av dagen 
så söker Teo bra i det tunga föret.  Totalt 48min, 0UKL 
 
PT Jofjällets Rippoint Ärtan SE23900/2018, äg Göran Hellström, Storuman, för Anna Edvall 
Mkt bra fart och stil stöter fågel lugn. Sedemera fortsätter Ärtan sitt fina sök på tungt 
vinterføre utan att finna mer fågel. Totalt 48 min 0UKL 
 
GSH Girifjällets GZ Boss SE48493/2017, äg & för Peter Hoyer, Härnösand 

I första släpp jagar Boss mycket bra med hög intensitet och marktäckning i medeltungt före. 
Tar under släppet tre stånd utan att presentera fågel. Omstart med partner som stöter fågel. 
Fortsätter under dagen bra till mkt bra i det då betydligt tyngre föret och medvind. Totalt 48 
min 0UKL 

 
ÖKL  

IRSH Imingens AC Sherpa SE32202/2018, äg & för Niklas Sundberg, Liden 



Starter ut i meget stor fart og intensistet på tungt vinterføre. Revierer til tider noe åpent, men 
samarbeider bra med sin fører. I senere slipp fortsetter Sherpa sitt meget gode søk gjennom en 
lang dag uten å lykkes.  

Totalt 45 min ÖUKL  
 
PT SOTBORRENS VIDA-VIDDER SE23932/2016, äg Åsa Langgren, Sundsvall, för Sofia 
Palmqvist 
Stater ut og veksler mellom bra, til meget bra fart og  intensistet på tungt vinterføre. Går under 
dagen bra har ett stånd som löses. Mot slutet av dagen fäster Vida stånd, fågel lättar presist 
foran Vida. Apporterar mkt bra. Vida har under dagen jobbat på bra under tunga förhållanden. 
Totalt 50min 2 ÖKL  
 

IRST Hadselöya´s Chili SE47953/2017, äg & för Robert Eskilsson, Umeå 
Chili går mkt bra i tungt före fäster stånd en bit ut som får hållas länge. Utdragen resning. 
Dessvärre så kan vi ej se fågel. I andra släppet står Chili och desvärre är det även denna gång 
resultatlöst. Chili har sökt med hög intensitet och mkt stor fart och bredd utan att lyckas idag 
Totalt 45min 0 ÖKL 
 
 

PH Höytjönna´s Frank S SE47434/2017, äg & för Erik Hårdén, Kalix 
I tungt före jagar Frank i mkt bra fart och stil över hela dagen. Frank anpassar sitt sök mkt bra 
på bredden och söker med mkt bra framdrift i sitt upplägg. I andra släpp så fäster Frank stånd 
trots att han störs något av att partnern inte vill låta sig kopplas så håller han ståndet. Fågel 
lättar presist foran när vi kommer till och Frank apporterar utlagd fågel utmärkt. Senare så 
fäster Frank stånd, han reser friskt och preis ryper, og är helt lugn.  
Totalt 38min 1 ÖKL/ Hp 
 
 
IRST Artic Light Sirius SE259128/2015, äg & för Rasmus Omgren, Koskoskulle 
Sirius söker i sina först två släpp bra men har problem med det tunga föret. Partnern står två 
gånger i andra släpp. I tredje släpp går Sirius i godtagbar fart. Partners stånd. Total tid 50min 0 
ÖKL 
 

 

 
 

  


