
SNFK Tjärnberg Arjeplog 
UKL/ÖKL 2020-09-27                                                                                                                 
Domare: Roger Larsson  
Mark: Bäno  
Förhållanden: Svag sydlig vind, temp -3 på morgonen senare på dagen +7 torrt och solig. 
Alla hundar hade chanser på fågel. 

 
Ukl 

Est Orrlidens J-Båzza SE50911/2019ägare/förare Helena Lidén 

Båzza går hela dagen i mkt bra fart och stil, startar med att söka bra, får inte med sig riktigt all 
mark i sidvind men utöver dagen i med och motvind så växlar Båzza upp och söker sedan mkt 
bra. I sitt andra släpp så lättar en stor ripkull utan att hon är i närheten och föraren sätter henne 
mkt bra på visselsignal för säkerhets skull, senare i släppet så har hon ytterligare en chans på 
fågel som partner tar. Är ute i 6 släpp utan att mattas nämnvärt. Har i sitt sista fem-minuters 
släpp ytterligare en chans på fågel som domaren trampar upp. FS 6 släpp 65 minuter 0 Ukl 

Pt Skeirutj Raija SE 25351/2019 ägare/förare Olov Åhman 

Raija går i mkt bra fart och stil, strax efter släpp så hittar vi henne i stånd, hon reser på order 
men ingen fågel observeras går sedan ut i ett mkt bra marktäckande sök i sidvind, i sitt andra 
släpp så stöter hon en ripa och förföljer en bit, kommer tillbaka in i marken och får stoppas då 
partner fattat stånd i en slänt nedanför henne. I tredje släpp så kommer en kull på vingarna 
utan att vi kan se ngn hund i närheten och strax efter så fattar Raija ett skarpt stånd, avancerar 
framåt på order och reser en stor kull ripor på mkt bra jaktbart håll, Raija respekterar utmärkt i 
flog och skott. FS FF 3 släpp 35 minuter. 1 Ukl 

Pt Skeirutj Rusa SE25353/2019 ägare/förare Magnus Söderström 

Rusa går hela dagen i mkt bra/ utmärkt fart och med mkt bra/ utmärkt stil, startar med ett litet 
intresse för ett stort enbuskage som luktar gott, efter att sökt igenom det så lägger hon upp ett 
mkt bra sök i format och reviering. I sitt andra släpp så tar partner upp en ripa och lämnar 
fältet fritt för Rusa som fattar ett intensivt stramt stånd i området, Vid resningsorder så lättar 
två ripor på sidan om henne, domaren skjuter och då lättar resten av kullen på utmärkt jaktbart 
håll rakt framför henne, Rusa respekterar för unghundsklass mkt bra. I sitt tredje släpp så 
håller Rusa samma höga fart och fina stil, får med sig mkt mark. FF,FS 3 släpp 1 Ukl Hp 

Ökl 

Irst Hadselöya´s Herdiz Hansen SE14750/2017 ägare/förare Magnus Dahlgren 

Härdis går under dagen i mkt bra fart och stil, söker av terrängen mkt bra i bredd format och 
reviering, i sitt tredje släpp så har Härdiz chans på fågel , i sitt fjärde släpp så hittas hon i 
liggande stånd med partner sekunderande på bra avstånd, på resningsorder så avancerar hon 
framåt men ingen fågel kan observeras. Är ute i två släpp till, har en stöt med respekt i sista 
släpp. FS,FF 6 släpp 60 minuter 0 Ökl 



 

Est Sletthallens Prima SE44453/2019 ägare/förare Magnus Dahlgren 

Prima i sitt första släpp, mkt bra till utmärkt fart och stil söker av marken mkt bra till utmärkt 
med utmärkt jaktlust. I sitt andra släpp så förbättras söket till utmärkt i alla avseenden, går 
stort men förutsägbart, lätt att läsa av. I sitt tredje släpp så går hon rätt efter start på en stöt, 
respekterar utmärkt, Prima söker sedan av en brant hyllkant ovanför oss och ripa lättar 
ovanför henne utan att hon observerar den, sedan slår hon ut och ned för brant backe, när vi 
börjar gå för att leta hunden så lättar en ripa ur en enbuskage framför oss och Prima som tittar 
fram ur busken respekterar mkt bra. I sina efterkommande släpp så håller hon fortfarande sitt 
förutsägbara sök och får visa en mkt flott sekundering i fjärde släpp, och har en chans till i 
sista släpp då partner stöter fågel. FS, FF 6 släpp 60 minuter 0 Ökl 

 

Ett litet parti idag, men med vädergudarna på sitt bästa humör och deltagare som sken ikapp 
med solen, så var det helt enkelt en toppen söndag med duktiga välförda hundar som visade 
fina söks kvalitéer. 

Roger Larsson  

 

 


