
 
SNFK Merkenäs  
UKL/ÖKL 2020-03-15                                                                                                                  
Domare: Roger Larsson  
Mark: Östra delen av Smuollevagge  
Förhållanden: Svag ostlig vind, temp -2, för det mesta lättsprunget. Marken väl besatt med 
fågel. 
Ukl 

 PT  SKEIRUTJ RAIJA SE25351/2019, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 

Raija startar i utmärkt fart och mkt bra stil, lägger snabbt upp ett mkt bra sök i bredd och 
reviering, har en rejäl markering samt ett resultatlöst stånd i sitt första släpp. I sitt andra släpp 
så fortsätter Raija sitt mkt bra sök, fattar stånd och partner har ingen chans att sekundera och 
det blir för mycket för  ripan som lättar utom skotthåll och Raija respekterar bra på signal. I 
sitt tredje släpp så fortsätter Raija i samma fina stil som i dom två första släppen, ripan lättar i 
området framför Raija och hon respekterar flygande fågel mkt bra. I sitt sista släpp fortsätter 
Raija som tidigare vad gäller fart och stil, har en kraftig markering men löser den, strax efter 
kommer fågel flygande bakom Raija som hon inte observerar. FS FF 55 minuter  0 Ukl 

EST  JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 

I sitt första släpp visar Col mkt bra fart och stil, söker av terrängen utmärkt vad gäller bredd 
och reviering, förare anmäler stånd på Col men fågel går innan vi hinner fram, Col respekterar 
utmärkt. I andra släpp så lägger Col upp ett mkt bra sök i medvind söker av all mark på öppen 
myr, kommer in och tar bergsida mkt bra. Tredje släpp i sidvind i stundtals oöversiktlig 
björkskog med åsar så går Col nog så offensivt, blir svår att hålla reda på, har chans på fågel 
som partner finner. I sitt fjärde släpp så söker Col i motvind nu mkt bra i fortsatt mkt bra fart 
och stil. I släppets sista minut så försvinner Col över ås och kommer ej tillbaka, vi åker upp 
och hittar henne i stånd, när vi kommer till så lättar ripan i mkt bra jaktbart håll och Col 
respekterar mkt bra i flog och skott. FS FF 4 släpp 55 minuter. 1 Ukl 

IRST  Hoppsi Daizy av Bestrondfjellet NO48999/18, äg & för Rune Pedersen, Tovik 

Hoppsi går i alla sina släpp i bra fart och stil, söker av terrängen bra med mkt bra reviering, 
skulle önska ett större format. I sitt tredje släpp kommer ripa från området som Hoppsi 
befinner sig i, och hon avbryter förföljanden på visselsignal mkt bra. I sitt fjärde släpp så 
markerar hon och en fjällripetupp kommer på vingarna ett bra stycke därifrån utan att hon 
observerar uppfloget. FS 4 släpp 55 minuter 

EST  FALCSAGANS BIRA SE26819/2018, äg Marielle Lashley, Norrfjärden, för Michael 
Lindqvist 

Bira startar i sitt första släpp i motvind i mkt bra fart och stil söker av marken bra till mkt bra. 
Stöter ripa och respekterar bra. I sitt andra släpp på stor mark i medvind går nu Bira upp sig 
till utmärkt fart och stil och söker av marken utmärkt i format och reviering med utmärkt 
kontakt. I sitt tredje släpp i sidvind i kuperad björkterräng fortsätter Bira sitt utmärkta sök i 



fortsatt utmärkt fart och stil, hittas i stånd och när vi kommer in till jaktbart avstånd så lättar 
ripa och Bira respekterar godtagbart för unghundsklassen. FF 3 släpp 40 minuter 3 Ukl 

EST  JAKTSTORMENS CIA SE31996/2018, äg Linda Flinkfeldt, Arjeplog, för Jim Flinkfeldt 

Cia startar i bra fart och stil, visar upp ett intresse för vad partner i början av släppet, föraren 
styr bort Cia och hon söker då av marken godtagbart, Partner står och Cia kommer in från 
kanten och ripan lättar, Cia respekterar godtagbart. I sitt andra släpp så går Cia upp sig en nivå 
vad gäller söket, nu lägger hon upp ett självständigt sök, oberoende av partner i bra fart och 
stil. I sitt tredje släpp så kroknar Cia, har en chans på fågel i detta släpp men den tar partner 
hand om. Cia avslutas nu då ork och motivation är slut. FS 3 släpp 40 minuter  0 Ukl 

Ökl 

IRST J HADSELÖYA'S HERDIS HANZZEN SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, 
Luleå 

 I alla sina släpp går Härdiz i mkt bra fart och stil i ett godtagbart sök, önskar mer bredd och 
djup i slagen, har flertal markeringar och fastnar ofta marken. I sitt tredje släpp startar hon 
med en kraftig markering, går senare framåt och fäster stånd, avancerar bra , respekterar i 
skott och uppflog godtagbart för klassen och apporterar bra. FF 3 släpp 40 minuter 3 ökl 

IRSH  Hjerkinnhöas Mohito SE45259/2019, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 

Mohito söker av öppen terräng med enstaka åsar och björkdungar med mkt bra fart och stil, 
söker av terrängen mkt bra vad gäller reviering och format och i mkt bra kontakt, i slutet av 
släppet så kommer några ripor flygande från område där Mohito befinner sig och Mohito 
förföljer och respekterar ej godtagbart för öppenklassen. Utgår FS 1 släpp 15 minuter 0 Ökl 

 

EST J MD'S S R WERA WANG SE54964/2014, äg & för Stefan Keisu, Luleå 

Wera startar i mkt bra fart och stil, söker bra, önskar bättre reviering och kontakt, Vid 
inkallning så lättar ripor framför Wera och hon respekterar utmärkt, strax efter lättar två ripor 
bakom henne och återigen respekterar Wera utmärkt. I sitt andra släpp så söker Wera stort i 
medvind, Wera går in i björkdunge, vi ser henne stånd, fågel lättar när vi kommer till och 
Wera respekterar ej godtagbart i skott och flog. Utgår FF, FS 2 släpp 25 minuter 0 Ökl 

EST  RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan Antman, Piteå 

Lykka söker hela dagen i mkt bra fart och stil, i sitt första släpp så söker hon utmärkt i format 
och reviering , får med sig all mark man kan önska. I andra släpp så söker Lykka mkt bra men 
har två chanser på fågel som partners tar. I sitt tredje släpp så håller Lykka sitt fortsatt mkt bra 
sök, Jag ser fågel lätta på håll och Lykka kommer till fattar stånd men löser och går ut i sök. I 
sitt fjärde släpp så hittas hon i stånd avancerar och reser fågel , lugn i flog och skott apporterar 
utmärkt. FS,FF  4 släpp 55 minuter 2 Ökl 

ESH J JAKTSTORMENS BIRK SE17506/2017, äg & för Kimmo Koivumaa, Kalix 



Birk i godtagbar fart och stil med ett godtagbart sök vad gäller mark som står till förfogande, 
finns mer att söka av, i sitt andra släpp söker han som tidigare, har chans på fågel som partner 
tar, senare i andra släpp markerar Birk går framåt fattar stånd, avancerar och reser bra, 
respekterar godtagbart i flog och skott och apporterar godtagbart. FS, FF 35 Minuter 2 släpp 3 
Ökl 

 
Tack för ett genomtrevligt och som vanligt proffsigt genomfört prov i Arjeplog, synd att 
Coronaviruset ställde in jägarmiddagen. 
Luleå  
Mars 2020  
Roger Larsson 

 

 

 

 


