
SNFK Arvidsjaur    
UKL/ÖKL 2019-09-06 
Domare: Mikael Björk 
Förhållanden: ca +10 Grader. Halvklart och lite vind. 
Bra med fågel. 
 
 
UKL 
GSH ZETTERTJÄRNS HEROZ SE26830/2018, äg & för Michael Öberg, Älvsbyn  
Heroz går i mycket bra fart och stil. Revierar bra med styrning av föraren. I första släpp stöter 
han en orre. I andra släpp håller han bättre kontakt med föraren. Stöter ripor i tredje släpp och 
förföljer långt. FF. Fyra släpp. Släpptid 55 min. 0 Ukl 
 
 
PH VET POINT'S TAGE SE35090/2018, äg & för Johan Backlund, Piteå  
Tage går i mycket bra fart och stil med ett något öppet söksupplägg. Stöter en ripa i första släpp. 
Håller bättre kontakt i de andra släppen. I tredje släpp fattar han stånd. Reser villigt och precist 
singelripa. Lugn i flog och skott. FF. Tre släpp. Släpptid 40 min. 2 Ukl 
 
 
IRST FLEXA SE16812/2018, äg & för Hans Sundberg, Luleå  
Flexa går i mycket bra fart och stil. Ett större söksupplägg önskas. Vi trampar upp en orre i första 
släppet. Flexa går upp sig söksmässigt i de resterande släppen. Har flera chanser på ripor men 
lyckas ej idag. FF. Fyra släpp. Släpptid 55 min. 0 Ukl 
 
 
EST GIDDES O IRIZ SE35085/2018, äg & för Helena Liden, Kalix  
Iriz går i mycket bra fart och stil. Bättre reviering och söksupplägg önskas. Fågel ses i luften i 
området där hon befinner sig. I tredje släpp avslutats hon eftersom hon har ett alltför öppet sök 
för skogen. FS. Tre släpp. Släpptid 40 min. 0 Ukl 
 
 
ÖKL 
PH J VET POINT'S JACK THE RIPPER SE36295/2014, äg & för Henrik Nilsson, Koskullskulle  
Jack går i mycket bra fart och stil. Har ett öppet söksupplägg och en bättre kontakt med föraren 
önskas. I andra släpp försämras kontakten ytterligare och han avslutas. EF. Två släpp. Släpptid 25 
min. 0 Ökl 
 
 
PH J BORGEFLON'S RX BERT OVE SE21103/2017, äg Elin Backlund, Piteå, för Johan 
Backlund  
B-O går i mycket bra fart och stil. Han avsöker marken framför oss mycket bra. Fortsätter med 
detta i andra släpp. Orre lättar och han stoppas acceptabelt. I tredje släpp stöter han ripa och går 
efter för långt i denna klass. FF. Tre släpp. Släpptid 32 min. 0 Ökl 
 



GSH J ZETTERTJÄRNS UNDER NITROMETHAN SE19259/2013, äg & för Michael Öberg, 
Älvsbyn 
Nitro går i bra/mycket fart och stil. Söker av marken framför oss bra. Kommer dock ofta in 
bakspåret. Bättre kontinuitet önskas. I andra släpp har han ett stånd men ingen fågel kan påvisas. 
Stöter ripa i tredje släpp men förföljer fågel för långt i denna klass. FF. Tre släpp. Släpptid 35 
min. 0 Ökl 
 
 
 
Jag vill tacka deltagarna och markledaren Magnus Könberg för en trevlig dag i skogen!  
 
Öjebyn 2019-09-15 
Mikael Björk 


