
 
SNFK ARVIDSJAUR  
UKL/ÖKL 20190310  
Domare: Mikael Kangosjärvi /elev Niklas Sundberg 
Mark: Plogstationen  
Förhållanden: Växlande väder mest sol 10 grader kallt. Fågel tillgången var bra alla hundar 
hade chans på fågel .Föret var mkt bra högt upp och lite tyngre nere i dalen. 
 
UKL 
IRSH Bird Hunters Choice Romario SE25845/2017, äg &för  Sofia Palmqvist, Östersund 
Han startar i bra till mkt bra fart och stil han fäster stånd på fjällsidan som löses blir sedan 
borta en stund. I andra släpp går Choice fortsatt mkt bra fäster stånd som tar lång tid och 
sträcka att avveckla. Senare i samma släpp nytt stånd som är resultatlöst. Jobbar som tidigare i 
senare släpp. Två gånger fågel i Choice släpp. EB:FS 5 släpp Totalt 96 min 0 UKL 
 
PH Red Garlics Reglisse SE29468/2017, äg &för  Sofia Palmvist, Östersund. 
Går större delen av dagen utmärkt fart stil och intensitet mkt öppet söksupplägg men mot 
slutet av dagen så söker Reglisse i bra kontakt. Tre gånger fågel i släppen.  
EB:FS 5 släpp Totalt 96 min 0 UKL 
 
PT Jofjällets Rippoint Ärtan SE23900/2018, äg Göran Hellström, Storuman, för Anna Edvall 
Ärtan söker i bra  till  mycket bra fart och stil. Hon avsöker fjället i fina slag .I andra släpp 
stånd på  Ärtan fågel som lättar när förare kommer till. Hon är helt lugn i flog och skott  
EB:FF, två släpp, Totalt 35min 1 UKL 
 
Ökl 
EST Mahjorts B Missy  SE30989/2016, äg &för  Mikael Hjort, Kiruna, 
Hon Söker i utmärkt fart och stil i hög intensitet i fina slag i god kontakt trots det tunga föret. 
I andra släpp finner vi Missy i skarpt stånd med sekunderande partner. Partner kopplas. Fågel 
lättar när förare kommer till. Lugn i flog och skott . Hon apporterar utlagd fågel mkt bra. 
Fortsätter sitt fina sök i tredje släpp. EB:FF, tre släpp, Totalt 46min 1 ÖKL 
 
EST J Halvartuns Lykke SE31452/2015, äg &för Mikael Wikström, Kåge 
Går i utmärkt fart och stil i tungt före. Under senare släpp så går Lykke fortsatt mkt bra men 
med minskat format. I tredje så ser vi Lykke tar stånd på en bäckkant. På order reser hon 
precis ripa. Lugn i flog och skott. Tyvärr vägrar Lykke att apportera den fällda ripan  trots 
flera chanser. EB:FF tre släpp ,Totalt 43 min 0 ÖKL 
 
PT Sotborrens Vida-Vidder  SE23932/2016, äg Åsa Langgren, Sundsvall, för Sofia Palmqvist 
Vida går bra till mkt bra i första släpp sekunderas partner mkt bra. Hon söker av fjäll sidan bra 
i fina slag. I andra släpp finner partner fågel. I fjärde släpp modereras farten till bra. EB:FS 
fem släpp Totalt 64min 0 ÖKL 
 
IRSH Imingens AC Sherpa SE32202/2018, äg &för  för Niklas Sundberg, Liden 
Han startar i mkt bra fart och stil. Söket blir lite ensidigt nere till höger. Stånd på väg fram till 
han så lättar ripor och han förföljer för långt i denna klass så han får utgå.  
EB:FF ett släpp total 15 min 0 Pris ÖKL 
 
Mikael Kangosjärvi  Hortlax 24/3-19 
 


