
SNFK Arjeplogsfjällen  

UKL/ÖKL , 20190427 

Domare: Peter Mattsson  

Markledare: Niklas Sundberg 

Förutsättningar: Sol bra vind och turboföre på morgonen , tyngre utöver dagen 

 

EST  GIDDES O IRIZ SE35085/2018, äg & för Helen Liden , Kalix   

Går i mycket bra fart o stil är något öppen i sitt sök, något egenrådig.Andra släpp:Befäster 
intrycken från sitt första.Tredje släpp:Går som tidigare , stöter tillsammans med patrner , 
respekterar bra.Fjärde släpp:Går nu utmärkt. 0 UKL 55 min 

IRST  DEN RÖDE JÄGARENS CHELSEA SE40874/2018, äg & för Samuel Fjällborg, Boden 

Hon går i bra fart och stil i ett bra format.Andra släpp:Går upp sig mycket. FIS. Tredje släpp: Nu 
börjar dagen märkas. Fjärde släpp:Som tidigare. 0 UKL 50 min 

PT  JAKTGLÖDENS RÖJA SE29165/2018, äg & för Jens Larsson, Östersund  

Går i mycket bra fart och stil i ett utmärkt format , använder vinden mycket bra.Andra släpp:Går 
som tidigare. FIS. Tredje släpp:Dagen börjar  märkas. Fjärde släpp:Som tidigare. 0 UKL 50 min 

GST  GIRIFJÄLLETS GZ LILO  SE48496/2017 , äg Katarina Fryksten , Ramvik för Anna-Lena 
Hoyer 

Hon går i mycket bra fart,stil och format, använder vinden förnuftigt.Andra släpp:Går som 
tidigare,stöter ripa tillsammans med partner och går våldsamt efter.Tredje släpp:Nu börjar dagen 
att ta ut sin rätt.Fjärde släpp:Som tidigare. 0 UKL 50 min 

PT  WORLDPOINTS BLUES SE 48622/2018, äg & för Vanja Jakobsen , Leknes 

Går i mycket bra fart och stil i lite ungdomligt sökupplägg , visar lite partner intresse.Är svår att 
kalla in . Förare väljer att dra hunden. 0 UKL 15 min 

IRSH  IMINGENS AC SHERPA SE32202/2018, äg & för Niklas Sundberg, Liden 

Blir bort strax efter släpp , återkommer efter 14 minuter och vill inte låta sig kopplas och utgår.  0 
ÖKL 15 min 

IRST  NORRLANDS GUIDENS PEACEMAKER SE36165/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden 

Går i mycket bra fart och stil i ett bra format.Andra släpp:Som tidigare. Tredje Släpp:Kort efter 



släpp tar hon stånd , reser villig toch precis på order men tyvärr så går hon för långt efter i flogg o 
skott. Utgår 0 ÖKL 40 min 

PT  AERIS BR IPA SE49824/2016, äg & för Jan Svensson, Sollefteå   

Går i mycket bra fart , stil och format. Håller god kontakt och visar sekundering på patners 
tomstånd.Andra släpp: Går nu utmärkt, hittas i stånd och reser villigt och precis på order.Hon är 
lugn i flogg o skott, apporterar utmärkt. Tredje släpp:Forsätter som tidigare , försvinner ner i ett 
skogsparti där hon hittas i stånd. Reser villigt o precis , kan stoppas acceptabelt i flog o skott.Hon 
har redan visat apport. Ipa är en utmärkt hund som idag har tagit vara på sina chanser. 1 ÖKL 45 
min 

IRST TÄRNAFJÄLLETS LIXA AV STENBERGETS SE19550/2017 , äg & för Lena Larsson , 
Hemavan 

Går i utmärkt fart o stil i ett mycket bra format.Håller bra kontakt.Andra släpp:Forsätter sitt 
utmärkta sök, fågel i luften där hundarna befinner sig som ej kan bedömas .Senare i släppet stöter 
hon en ripa och går alldeles för lång efter och utgår. 

0 ÖKL 30 min 

IRST J LILLSJÖBERGETS ROTA SE49465/2014, äg & för Patrik Westerlund, Umeå 

Går i mycket bra fart och stil i ett mycket bra format och god kontakt .Andra släpp: Går som 
tidigare, partner utgår. Tredje Släpp: Forsätter som tidigare. Fjärde och femte släpp: Dagen tar ut 
sin rätt när föret börjar blir tyngre. 0 ÖKL 55 min 

GST  SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016 , äg & för Susann Hortell , Hörnefors 

Går i bra fart och stil i ett bra format.Tar stånd , partner sekunderar men det är tomt.Har senare en 
stöt där hon är helt lugn. Andra släpp:Går som tidigare.Tredje släpp:Börjar mattas.Fjärde 
släpp:Stöter ripa och går efter. Utgår. 0 ÖKL 55 min 

EST  DANGUS LEIA ORGANA  SE16131/2017 , äg Mattias Westerlund , för Anna Kaltenegger 

Hon går i bra fart och stil i ett bra format, är något förarberoende. Andra släppp:Går upp sig mycket 
bra , men fortsatt förarberoende. Tredje , fjärde och femte släpp:Som tidigare. 0 ÖKL 55 min 

Peter Mattsson 

 

 

 


