
SNFK Arjeplogsfjällen 

UKL/ÖKL 20190310 

Domare: Robert Olausson  

Förhållanden: Bra väder och utmärkt före 

UKL 

ESH Högfjällshundens D Spot SE34623/2017, äg & för Bernt Perström, Östersund 

Spot går i utmärkt fart och stil samt format. Hittas i stånd i första släpp, avancerar utan att påvisa fågel. 
Fortsätter sitt fina sök i andra släpp, slår fram i marken och hitta i stånd. Avancerar fram i etapper, 
reser tillsammans med förare, ripor lättar och Spot är helt lugn i flog och skott och tilldelas idag 1 
UKL HP. EB:FF. Tid 30 minuter 

EST Giddes O Vada SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå 

Vada går i mycket bra fart och stil samt format genom hela dagen. I andra släpp ser vi några ripor i 
luften. I tredje släpp hittar vi Vada i stånd. Vada reser djärvt kull med ripor och går en bit men stoppas 
av förare och tilldelas idag 2 UKL. EB:FF Tid 55 minuter 

GST Zettertjärns Happynezz SE26832/2018, äg & för Johan Sandlund, Arjeplog 

Happy går i bra till mycket bra fart. Stilen hämmas något av att Happy stoppar upp och söker lite stöd. 
Går sedan upp sig. I andra släpp stöter Happy ripor och respekterar, sekunderar sedan fint partners 
stånd. I fjärde släpp tröttnar Happy. 0UKL. EB:FS. Tid 60 minuter 

ESH Jaktstormens C-Lemmel SE31995/2018, äg & för Anna-Sara Sikku, Kiruna 

Strax efter släpp tar Lemmel stånd, avancerar utan att påvisa fågel. Går sedan i mycket bra fart, stil 
samt format. Senare nytt stånd som Lemmel löser själv, blir lite rotig i alla löpor som finns. Nytt stånd, 
avancerar utan att påvisa fågel. 0 UKL. EB:FS. Tid 65 minuter 

EST Jaktstormens Col SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 

Col i utmärkt fart och stil samt format genom hela dagen. Blir borta ett tag men återkommer. Blir 
något öppen vart efter dagen går. Hittas i stånd men löser själv, senare nytt stånd. Reser friskt ner i ett 
dike, kommer upp på andra sidan och fortsätter sin resning som då blir något oprecis men ripa lättar 
och Col är lugn i flog och skott och tilldelas idag 1 UKL. EB:FF . Tid 70 minuter 

PT Karacanis Spirit NO42170/18, äg & för Öystein Nilsen, Bod 

Spirit i mycket bra fart och stil, stöter ripa och förföljer. Senare stånd, försöker trycka fast ripor som 
lättar och Spirit förföljer en bit. Senare nytt stånd, på väg fram lättar ripa och Spirit går en bit men 
stoppas av förare acceptabelt. I andra släpp visar Spirit intresse för partner. Sekunderar fint partners 
stånd. Avslutas idag med 3 UKL. EB:FF Tid 30 minuter 

ÖKL 

EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS SOL SE31324/2014, äg & för Bernt Perström 

Sol går i mycket bra fart och stil, har några markeringar. Fortsätter framåt och hittas i stånd där Sol 
och partner låser varandra. Löser sedan ut. I andra släpp tar Sol stånd, avancerar utan att påvisa fågel. 
Senare nytt stånd, reser djärvt singelripa, acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel 
korrekt och tilldelas idag 2 ÖKL. EB:FF Tid: 30 minuter 

EST J HERRSKAPETS MY FAMOUS ROSE SE24407/2015, äg Agneta Boman  



Andersson, Öjebyn, för Ronny Andersson 

Nikki börjar något försiktigt i bra till mycket bra fart och stil. Stannar upp och kollar efter förare vilket 
stör helheten. Har stånd där Nikki och partner låser varandra. Löser ut. I andra släpp går Nikki upp sig 
och går i mycket bra fart och stil samt format. I tredje släpp går Nikki i stånd, ripa lättar när vi 
kommer fram och Nikki glider lite i flog och skott. Apporterar lite slarvig men godkänt och tilldelas 
idag 3 ÖKL. EB:FF. Tid 40 minuter 

IRST Hadselöya´s chili SE47953/2017, äg & för Robert Eskilsson, Umeå 

Chili går i mycket bra fart och stil i ett något öppet format, har cans på fågel. Fortsätter i andra släpp 
öppet och egenrådigt. I tredje släpp slår Chili ut och jagar på egen hand. 0 ÖKL. EB:FS. Tid 40 
minuter. 

Tack för en trevlig söndag på fjället med härliga förare och duktiga hundar. 
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