
UKL/ÖKL 20200822, Ledfats 
Domare: Rolf Sandström  
Förutsättningar: Växlande vindar med svåra förutsättningar, bra väder. 15-talet gamla fåglar. 
 
Ökl: 
EST  RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan Antman, Svensbyn 
Lykka söker hela dagen i mycket bra fart och stil. Söker av marken i stora fina slag i mycket bra 
kontakt. Tar i tredje släpp ett stilfullt stånd, preciserar, föraren skickar ut Lykka i sök och Lykka 
släpper ståndet och tjorvar på och jag hör fågel lättar framför oss. Nytt stånd i nästa släpp, tar om 
några gånger, avancerar och tjäderhöna lättar oprecist. Stoppas acceptabelt. Apporterar utmärkt. EB 
FF. 58 min. 3 Ökl.  
 
EST J HERRSKAPETS MY FAMOUS ROSE SE24407/2015, äg & för Agnetha Boman Andersson, Öjebyn 
My Famous Rose (Nikki) söker hela dagen i mycket bra fart och stil. Kan bli borta på någon sväng 
ibland. Tar stånd i första släpp som löses självmant. Nytt stånd i andra släpp, avancerar men ingen 
fågel kan påvisas. När förar sätter ner Nikki för att släppa i fjärde rundan, lättar en orre fyra meter 
framför oss…  Vi ser fler fåglar i luften detta släpp.  EB FIS. 77 min. 0 Ökl. 
 
IRSH  STRÄVSAMMA JORM SE46199/2016, äg & för Per Andersson, Umeå 
Jorm startar i mycket bra fart och bra stil. Stannar till och ripa lättar och Jorm går för långt efter och 
utgår. EB FF. 14 min. 0 Ökl. 
 
ESH J SKEDOMS MACALLAN SE22213/2013, äg & för Susanne Zakrisson, Kusmark 
Macallan revierar av marken fint i mycket bra fart och stil men jag önskar lite bättre kontakt. I andra 
släpp ser jag tre orrar i luften. Söker på bra under sina fyra släpp. Tar stånd i sista släpp som han löser 
självmant. <stöter orre och stoppas. EB FF. 78 min. 0 Ökl. 
 
IRST  DEN RÖDE JÄGAREN CHEALSEA SE40874/2018, äg & för Samuel Fjällborg, Boden 
Chelsea söker i mycket bra fart , stil och format. God kontakt och helt förutsägbar. Stånd, när vi 
närmar oss lättar en ripa precist och Chelsea är komplett lugn. Lägger ut en förarens ripa som hon till 
slut plockar upp och bär tre meter innan hon spottar ut den och utgår. EB FF. 15 min. 0 Ökl. 
  
IRST  DEN RÖDE JÄGAREN QUICK SILVER SE40871/2018, äg & för Mikkola Markku, Hemavan 
Quick Silver startar dagen i mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken i bra kontakt. Vi ser 
orrtupp i luften. Har i andra släpp en markering som löses självmant. Jobbar på bra resterande släpp. 
Tar ett stilfullt stånd, avancerar utan resultat. EB FIS. 64 min. 0 Ökl. 
 
IRST J STRÄVSAMMA JIPPII SE46197/2016, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 
Jippi visar upp ett utmärkt sök i skogen. Utmärkt fart, stil och tar marken väl med sig. Tar stånd, 
lämnar ståndet och rapporterar, går tillbaka och avancerar i risig tät terräng. Hör fågel lätta framför. I 
tredjesläpp blir Jippi borta och kommer in och rapporterar två gånger innan vi är framme, avancerar 
raskt och reser två orrar. Komplett lugn. Apporterar utmärkt. En riktig klasshund! EB FF. 50 min. 1 
Ökl. 
 
Tack deltagare för en trevlig dag! 
 
Arvidsjaur 2020-09-08 
 
Rolf Sandström 


