
SNFK Rättsel/Arvidsjaur                                                                                                              

Ökl 2020-09-09                                                                                                                                                                                                                                   
Domare: Roger Larsson                                                                                                                 
Mark: Rättsel                                                                                                                              
Förhållanden: Förmiddag 6 grader senare på dagen sol och ngn regnskur syd/sydvästlig  vind och 13 
grader, marken som jagades av var myrmark, holmar och skogsdungar 

Ukl 

Skogrypas Fröken Nilsson äg. Ulrika Haapaniemi Kiruna 

Startar dagen i mkt bra fart och med utmärkt stil, söker godtagbart , blir mycket ut och in till matte, 
bredd och reviering blir för trångt. I sitt andra släpp startar hon som i första men får vittring av järpe 
och börjar efter det att söka efter fågel och formatet och planen blir mycket bättre. I sina efterföljande 
släpp så går hon i fortsatt mkt bra fart och med utmärkt stil i och söket i sista släpp är nu mkt bra. FS 4 
släpp 60 minuter 0 Ukl  

Skeirutj Raska äg. Torulf Johnson Arvidsjaur 

Raska går hela dagen i mkt bra fart och stil med ett sök som är mkt bra/ utmärkt i bredd, format och 
reviering. Är dessutom lydig och lättförd, har någon markering i första släpp som hon löser själv. 
Senare i första släpp stånd  och avancerar på löpa men orre lättar utom skotthåll. I sitt sista släpp så 
kommer hon på hare och respekterar direkt på förarens kommando, senare i medvindsskogssök så blir 
det en stöt på tjäderhöna och återigen respekterar hon omedelbart, i släppets sista minut så hittas hon i 
stånd två orrar kommer på vingarna och hon respekterar utmärkt i skott och flog. FF 3 släpp 48 
minuter. 1 Ukl Hp 

Dagertuns Kajsa äg. Klas Dagertun Luleå 

Kajsa är en hund som håller mkt bra till utmärkt fart och stil under hela dagen, i sitt första släpp slår 
bakåt mot vinden och blir borta ett tag återkommer till ordningen och söker bra, ngt för stort och lite 
oregelbunden reviering. I sitt andra släpp i motvind så förbättras söket och hon visar upp ett bra till 
mkt bra sök, stöter tjädertupp i blöt gräsmyr och respekterar bra för unghundsklass. I tredje släpp så 
fattar hon stånd direkt och vi hör fågel lätta i skogen hon står kvar en stund men löser sedan ut, strax 
därefter lättar tjäderhöna ute på myrkant utan hundens förskyllan. I sitt fjärde släpp så går Kajsa nu 
mkt bra i bredd, reviering och fortsatt i samma stil som hon startade dagen med. FF, FS 4 släpp 60 
minuter 0 Ukl 

Ökl 

Vallarfjällets  C-Cola äg. Laila Marakatt Kiruna 

Cola går hela dagen i mkt bra fart och stil med ett sök som är utmärkt förutsägbart i format, bredd och 
i alla vindriktningar, dessutom förs hon med mycket små medel och samarbetar utmärkt med sin 
förare. Hittas i stånd, reser mkt bra på kommando men ingen fågel kvar. I sitt andra släpp så slår hon 
in i tät skog och kommer ej tillbaka , föraren är lugn och vi letar henne och finner henne i stånd, 
tjädertupp lättar när vi kommer fram till jaktbart håll och Cola är lugn i flog och skott och apporterar 
utlagd fågel mkt bra. I sitt tredje släpp så fortsätter hon sitt mkt bra till utmärkta skogssök i medvind. 
FF  3 släpp 45 minuter. 1 Ökl 

Strävsamma Jorm äg. Per Andersson Umeå 

Jorm söker i mkt bra fart och stil i en kraftfull hanhundsgalopp, får gå i sitt första släpp i medvind och 
får med sig marken mkt bra i bredd och reviering, i släppets sista minut så hittar vi han i stånd vid 
myrkant och han reser tjäderhöna mkt bra och respekterar i skott och flog mkt bra, apporterar utlagd 



fågel utmärkt. I sitt andra släpp som blir i motvind så lägger han upp ett mkt bra sök, hittas återigen i 
stånd, avancerar framåt och orrhöna lättar, än en gång så respekterar Jorm mkt bra i skott och flog. I 
sista släpp så söker Jorm som tidigare har en markering som han reder ut snabbt. FF 3 släpp 45 
minuter 1 Ökl 

Borgeflons Rx Bert-Ove äg, Elin Backlund Piteå 

B-O är en kraftig hanhund som söker bra till mkt bra fart o stil. Söker bra, kunde ibland ta för sig lite 
mer men han revierar förutsägbart och är lätt att läsa. I slutet på första släpp så hittar vi han i stånd, 
dessvärre så lättar orre innan vi hinner fram till jaktbart håll och B-O respekterar orre mkt bra på 
förarens visselpipa. I sitt andra släpp tar B-O stånd omedelbart och reser mkt bra men ingen fågel kvar, 
i släppets sista minut så hittar vi B-O i stånd i riktig tjäderskog, reser på avstånd rätt mot oss men 
ingen kvar. I sitt tredje släpp så går han som tidigare, hittas i stånd igen reser men återigen tomt. I sitt 
fjärde släpp så går B-O starkt men kommer ej för fågel. FF 4 släpp 60 minuter 0 Ökl 

Skeirutj Raija äg. Olov Åhman Arvidsjaur 

Raija går hela dagen i mkt bra fart och stil i ett mkt bra skogssök i alla vindriktningar, i sitt första släpp 
så slår hon ut i motvind och blir borta, vi letar henne och finner henne vid myrkant hon avancerar på 
löpa men tjäderhöna lättar på ej jaktbart håll och hon respekterar slår därefter ut i sök. Fortsätter i sitt 
andra släpp som tidigare, söker av intressant jaktmark, har ngn markering som hon löser, hittas i stånd 
reser ngt trögt men ingen hemma. I sitt tredje släpp slår hon in i grantätning vi går efter och letar 
domaren stöter en orre, vi hittar henne i stånd, när vi kommer till så slår hon ut men ingen kvar. I ett 
långt sista släpp till bilen så jobbar hon på men börjar krokna. FF FS 70 minuter 0 Ökl 

Åter en dag i hemmaskogen, praktiskt när man kan vara domare, skytt och markledare samtidigt, fågel 
fanns, alla hade sin chans. Trevliga entusiastiska deltagare och för några blev hemresan lätt. 

Rpger Larsson 2020-09-09 

 

 

 

 

 


