
Skogsprov i Arvidsjaur 2020-08-16                                                                                                  
Förutsättningar: På morgonen +10 varmare under dagen, blåst, mycket bra med fågel 
UKL  
Domare:  Hans Bergqvist 
 

PT  Jimrypas Aya SE49363/2019, äg & för Fredrik Nyström, Kusmark 
Går i utmärkt fart och stil, revierar mycket bra, får mycket mark med sig. Hittas i stånd, ripa lättar och 
tiken förföljer friskt. Söker i stora slag i tät terräng. Hittas i stånd, reser orre på kommando, kan 
stoppas i flog och skott. Senare lättar orre ur gran där tiken förmodligen stod, stoppas helt korrekt. 

3 släpp 45 min 2 UKL 

PT  Skeirutj Rusa SE25353/2019, äg & för Magnus Söderström , Boden 

Går i mycket bra fart och stil, söker bra i kontakt med föraren, revierar bra. Har markeringar, går ut i 
sök, Ripa trampas upp där hunden precis har varit. Söker bra, håller fin kontakt. I släpp 3, lättar ripa 
och orre inom det anvisade marken. Tar stånd orrar lättar precist fram för hunden, kan stoppas i flog 
och skott. 3 släpp 45 min  2 Ukl 
 

PT  Skeirutj Raija SE25351/2019, äg Olov Åhman, Arvidsjaur, för Olov Åhman 

Går i utmärkt fart och stil, revierar myckte bra i fina slag. Hittas i stånd avancerar frammåt med 
bibehållen stramhet, gör ett omtag. Tar nytt stånd och reser orrar, helt lugn i flog och skott. Har en 
skarp markering där orre nyss lättat. Har ett resultats löst stånd. Fortsätter sitt utmärkta sök. Blir 
borta. Hittas i stånd som tiken har fått hålla länge. Följer upp löpan mycket bra och tar stånd. Reser 
orre och är komplett lugn i flog och skott. En mycket trevlig unghund som i dag efter 2 släpp 38 min 
tilldelas 1Ukl HP 

PH  Skeirutj R-Nero SE25356/2019, äg Mikael Kangosjärvi , Hortlax, för Mikael Kangosjärvi  

Startar upp lite försiktigt där det har legat mycket fågel. Går sedan i mycket bra fart och stil, revierar 
bra med fin kontakt. Hittas i stånd avancerar framåt och orrar lättar. Helt lugn i flog och skott.  

Nytt stånd orrar lättar. Helt lugn i flog och skott. Senare nytt stånd långt ut. Ripa lättar och stoppas 
fint. Senare tar Nero stånd i myrkant och reser ripkull, helt lugn i flog och skott. 

2 släpp 33 min 1 Ukl 
 
PH  Björås Gordon SE35601/2019, äg Gunnar Hultman , Vingåker, för Gunnar Hultman 

Går energiskt i mycket bra fart och stil, är något oregelbunden i sitt söks upplägg. Går framåt i 
marken där orre lättar. Stöter orrar som förföljs. Håller bättre kontakt där det är mera öppen terräng. 
I släpp 2 lättar en ripa  

I släpp 3 finns chans på 2 orrar. Fortsätter sitt energiska sök hela dagen men blir allt för oregel 
bunden i sitt sök. Så jag väljer att avsluta. 3 släpp 53 min 0 Ukl 

  
Tack för en Härlig dag i skogen. Fint väder. Trevliga Deltagare och mycket fågel, vad mera kan man 
begära. 

Hans Bergqvist    Skellefteå 2020-08-18 



 

 

 
  


