
SNFK Rättsel/Arvidsjaur                                                                                                              

Ökl 2020-08-21                                                                                                                                                                                                                                    
Domare: Roger Larsson                                                                                                                 
Mark: Rättsel                                                                                                                              
Förhållanden: Förmiddag  15 grader senare på dagen sol svag vind och 21 grader, marken hyggligt 
besatt av framförallt orre 

 
IRST  PANTZA REDS DANCINGQUEEN SE56783/2017, äg & för Camilla Kjellberg, Jokkmokk 

DQ söker i mkt bra stil och mkt bra fart, ganska snabbt efter start drar hon upp i myrtätning, vi hittar 
henne i stånd, på resningsorder så lättar en orrkull lite oprecist i sida på bra jaktbart avstånd, DQ 
respekterar utmärkt i flog och skott och apporterar utmärkt. Senare i släppet söker hon av marken mkt bra. 
Senare under dagen när värmen tilltar så mattas hon ngt men söker mkt jaktklokt av anvisad mark. 2 släpp 
35 minuter FF 2 Ökl 

 

EST J DANGUNS LEIA ORGANA SE16131/2017, äg Mattias Westerlund , Arjeplog, för Anna  
Kaltenegger 

Leia jobbar hela dagen i mkt bra fart och stil, hela dagen söker hon med en förutsägbar ngt tät reviering 
och kunde ibland ta för sig lite mera när marken blir större. I sitt första släpp stöter hon orrkyckling och 
respekterar utmärkt. Under hela dagen jobbar Leia utan att mattas nämnvärt. I sitt femte och sista släpp 
kommer en orrtupp ur samma tätning som Leia och hon respekterar än en gång utmärkt 5 släpp 70 min FF 
0 Ökl 

 

IRST  DEN RÖDE JÄGAREN CHEALSEA SE40874/2018, äg & för Samuel Fjällborg, Boden  

Under hela dagen söker Chelsea av marken mkt bra i bredd, djup och reviering , lagomt stora fina slag. I 
sitt tredje släpp söker hon av bäckdrog mkt klokt och vi hittar henne i stånd, avancerar framåt mkt 
försiktigt innan hon löser ut, senare i släppet så hittas hon i stånd i tallbacke, avancerar återigen försiktigt  
och orrkyckling lättar precist framför henne och hon respekterar i flog och skott utmärkt, apporterar 
utlagd fågel mycket bra. 3 släpp 45 minuter FF 2 Ökl 

 

IRST  DEN RÖDE JÄGAREN QUICK SILVER SE40871/2018, äg & för Mikkola Markku, Hemavan 

Går i bra till mkt bra fart och  mkt bra stil, marken söks av bra/mkt bra, dock störs det ngt av en del stopp 
där hon kommer in och frågar husse. I sitt andra släpp söker hon mkt bra, hittas i stånd, reser utmärkt rakt 
på fågeln med utmärkt precision, respekterar mkt bra, men kan ej förmås att apportera utlagd fågel utan 
vill bara gå ut i sök. Utgår 2 släpp 25 minuter FF 0 Ökl 

 

  

PH J BORGEFLON'S RX BERT OVE SE21103/2017, äg Elin Backlund, Piteå, för Johan Backlund 

Bo i mkt bra fart o stil, söker av anvisad mark mkt bra, drar upp i bäckdrog och hittas i stånd orre lättar 
och Bo respekterar inte godtagbart för öppenklass. Utgår 1 släpp 12 minuter FF 0 Ökl 

 



PT J VET POINT'S TASSA SE36289/2014, äg & för Bo  Johansson, Kiruna 

Tassa är en stark hund som går i mkt bra till utmärkt fart och stil i alla sina släpp. Söker av terrängen i 
stora slag i växlande vind, markerar vid ngt tillfälle. I sitt tredje släpp så kommer orre flygande bakom 
ryggen på oss. Senare under dagen blir söket större och större för att till slut passera gränsen för vad som 
är godtagbart vid skogsjakt. Utgår 3 släpp 45 minuter FS 0 Ökl 

 

PH  VET POINT'S LILLE ULVEN SE35091/2018, äg Lena Gusafsson, Kiruna, för B-O Johansson 

Ulven söker hela dagen i mkt bra fart och stil i ett bra/mkt bra upplagt sök, av och till blir han lite 
offensiv. I sitt första släpp går han in i granskog och återkommer ej, vi går in och letar och hinner precis 
se han i stånd innan fågel tar till vingarna och Ulven respekterar spontant, senare i släppet markerar han i 
myrbacke och stöter orre men respekterar återigen spontant utan signal, drar framåt i terrängen och blir 
borta, vi trampar upp  ny fågel framför oss. Går i fem släpp utan att mattas av nämnvärt. 5 släpp 75 
minuter FF FS 0 Ökl 

Ännu en trevlig dag på hemmamarkerna, även idag hade alla chansen på fågel, Vi fick två pristagare med 
oss hem. 

Roger Larsson Luleå 2020-08-29 

 


