
 
SNFK Vuoggatjålme 
UKL/ÖKL 2020-08-23                                                                                                                 
Domare: Roger Larsson  
Mark: Tjidjak 
Förhållanden: Svag västlig vind, temp +11, öppen mark. Tillräckligt med fågel för att alla 
hundar skulle få sina chanser. 

. 
Ukl 

Est Orrlidens Myra SE 50916/2019  äg. Magdalena Forsman 

Myra går under hela dagen i mkt bra fart och stil, verkar outröttlig, Söker av marken mkt bra 
under hela dagen, har ett flertal chanser på fågel som ej utnyttjas, FS,FF 4 släpp 60 minuter 0 
Ukl 

Est Skraveldalens I Chili SE 20345/2019 äg. Håkan Engebro 

Chili startar moderat och föraren uppvisar skada, och drages efter 3 minuter. 0 Ukl 

 

Esh Jaktstormens Dio SE 2882772019 äg. Torbjörn Ahnqvist  

Dio är en hanhund som i sitt första släpp går med utmärkt fart, utmärkt stil i ett utmärkt 
terrängtäckande sök får med sig all mark man kan önska i medvind. Fortsätter så under hela 
dagen, har ett flertal chanser på fågel som ej tillvaratages. FF,FS 4 släpp 60 minuter 0 Ukl 

Gst Aarbringens Black Bekken  NO 53569/2018 äg.Jukka Puru 

Bekken går i bra till mkt bra fart och stil under hela dagen, i sitt första släpp så söker hon bra i 
medvind, saknar lite bredd i söket och blir en del in och ut, i sina efterkommande släpp så 
förbättrar hon sitt mönster till bra med enstaka mkt bra slag. Har under dagen ett flertal 
chanser på fågel som ej utnyttjas men är lydig och lättförd. FF, FS 4 släpp 60 minuter 0 Ukl 

Ist Norrlandsguidens Kill em All SE 29227/2019 äg.Niklas Sundström 

Startar i bra till mkt bra fart och stil i ett bra till mkt bra sök, saknar lite bredd och djup i första 
släpp. I sitt andra släpp så förbättrar hon både fart och stil till mkt bra och även söket blir mkt 
bra. I sitt tredje släpp så går hon fortsatt mkt bra, hittas i stånd innan vi kommer till så lättar 2 
ripor utom jaktbart håll och hon respekterar mkt bra och håller sitt stånd, vi hinner fram och 
hon reser mkt bra och en kull lättar, visar mkt bra respekt i skott och flog. 2 släpp 30 minuter 
FF, FS 1 Ukl 

Ökl 

Irsh Vorrehöjs Just a Dream SE 39014/2019 äg. Niklas Sundberg 



Julle i mkt bra fart och stil, söker mestadel bra till mkt bra, i sitt andra släpp har han ett 
resultatlöst stånd, senare nytt stånd, reser mkt bra och respekterar mkt bra i flog och skott, 
apporterar mkt bra utlagd fågel, 2 släpp 30 minuter FF 2 ökl 

Esh Bossböens Polar av Myrheden SE 60256/2017 äg, Jan-Olof Tano 

Polar söker under hela dagen i mkt bra fart och stil med ett sök som är mkt bra i alla 
parametrar. I sitt fjärde släpp stöter Polar ripor långt ute i omgångar och han respekterar inte 
godtagbart. Utgår FF 4 släpp 55 minuter 0 Ökl 

Esh G-Sylo SE46853/2017 Äg. Marie Nordström 

Sylo i mkt bra fart o stil söker av terrängen bra med enstaka mkt bra slag .går senare upp sig 
söksmässigt, har chanser på fågel, har i sitt sista släpp ett resultatlöst stånd och avslutar dagen 
med att stöta ripor i omgångar och visar inte godtagbar respekt. Utgår FF FS 4 släpp 0 Ökl 

Est Halvartuns Lykke Se 31452/2015 äg, Mikael Wikström 

Söker av marken mkt bra i mkt bra fart och stil. I sitt andra släpp har hon tillsammans med 
partner i högt vide 5 chanser på fågel som ej tas tillvara. Utgår. FS 2 släpp 30 minuter 0 Ökl 

Ish Tärnafjällets Edward av Alta äg. SE40809/2014 äg. Olof Westerlund 

Edward går i mkt bra fart och stil, söker av terrängen mkt bra till utmärkt i sidvind/motvind. I 
sitt andra släpp i högt vide så har han 5 chanser på fågel som ej utnyttjas. Utgår FS 2 släpp 30 
minuter 0 Ökl 

Est Jaktstormens Col SE31994/2018 

I sitt första släpp så går Col i mkt bra fart och stil i ett mkt bra till utmärkt medvindssök, stöter 
ripa vid bäck och respekterar mkt bra, går på igen och ny stöt som respekteras. I sitt tredje 
släpp så fattar hon stånd reser mkt bra men resultatlöst. I sitt fjärde släpp mot två olika partner 
så har hon ett flertal chanser på fågel. Markerar, men löser ut partner kommer till och stöter 
30 meter längre fram fågel. Col hittar sedan sin egen fågel men stöter och kan inte förmås 
trots förarens ihärdiga visselsignaler att respektera flygande fågel. Utgår FF,FS 55 minuter 0 
Ökl 

Luleå 2020-08-23 Roger Larsson 

 

 


