
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 20200314 
Domare: Rolf Sandström 
Mark: Smullevagge 
Förutsättningar: Bra väder och skapligt före. Mycket med fågel, men stora flockar… 
 

Ukl 
EST  JAKTSTORMENS CUSA SE32000/2018, äg & för Christine Johansson, Tärnaby 
Cusa söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken utmärkt i medvind. Revierar bra och 
har bra marktäckning. Har markering som löses självmant. Stånd, försöker precisera riporna 
men missar dem. Har fågel i luften i slutet av dagen och tappar kontakten med föraren. 
EB:FF, Fem släpp, totalt 70 min. 0 Ukl. 
 
GST  HAGELSPRUTANS YPPERLIGA YRIS SE36589/2018, äg & för Tina Hedman, Luleå 
Yris söker i godtagbar fart och stil. Har ett omoget sök. Andra släpp är lite bättre, men har 
svårt att lämna partner i fred. Tappar helt söket i tredje släpp och avslutas. EB:FIS, Tre släpp, 
totalt 35 min. 0 Ukl. 
 
EST  FALCSAGANS BEAUTY MILLI SE26821/2018, äg & för Therese Tuoma Bäcklund, 
Skellefteå 
Milli startar dagen i mycket bra fart och stil. Revierar och söker av marken i bra kontakt. Har 
chans på fågel i andra släpp. Tar ett fint stånd i fjärde släpp, ripa lättar 30m bakom. Tar nytt 
stånd i nästa släpp. Avancerar och reser precist ripor. Stoppas bra! EB:FF, Fem släpp, totalt 
65 min. 2 Ukl. 
 
EST  JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 
Col går i utmärkt fart och mycket bra stil. Utmärkt jaktlust men jag önskar bättre kontakt. 
Stånd i andra släpp, riporna lättar precist framför Col som stoppas bra. EB:FF, Tre släpp, 
totalt 45 min. 1 Ukl. 
 
Ökl 
GST J FINNGANGEN'S PD FANTASTISKA FIDELI SE53762/2017, äg & för Tina 
Hedman, Luleå 
Fidili startar i mycket bra fart och stil. Efter 5 min drar Fidili in i ripflock och skingrar den i 
omgångar. Utgår. EB:FF, Ett släpp, totalt 5 min. 0 Ökl. 
 
PT  AERIS TK STELLA SE17029/2017, äg & för Thomas Wännman, Holmsund 
Stella går hela dagen i mycket bra fart och stil med utmärkt jaktlust. Söker av marken i stora 
fina slag men lita bättre kontakt vore önskvärt. EB:FIS, Sex släpp, totalt 75 min. 0 Ökl. 
 
ESH J JAKTSTORMENS BIRK SE17506/2017, äg & för Kimmo Koivumaa, Kalix 
Birk söker i mycket bra fart och stil. Visar upp en flott sekundering. Stånd, ripor lättar och 
Birk går långt efter. Utgår. EB:FF, Ett släpp, totalt 5 min. 0 Ökl. 
 
EST J MD'S S R WERA WANG SE54964/2014, äg & för Stefan Keisu, Luleå 
Wera söker i mycket bra fart och stil. Wera går i stora slag och tar rejält djup i medvind, 
önskar att Wera hade bättre kontakt. Wera har två markeringar under dagen som hon löser 
självmant när vi närmar oss. Tar stånd långt ute i tredje släpp. När vi är framme lättar ripor 
utom håll och Wera går långt efter. Utgår. EB:FF, Tre släpp, totalt 30 min. 0 Ökl. 



 
GST J HAGELSPRUTANS UNDERBARA ULALIA SE21942/2014, äg & för Tina Hedman, 
Luleå 
Ulalia går i bra fart och stil. Stånd, avancerar, ripa lättar och Ulalia är helt lugn i flog och 
skott. Apporterar utlagd ripa efter att kollat att det inte var kvar någon mer ripa men spottar ut 
ripa framför fötterna på föraren. EB:FF, Ett släpp, totalt 15 min. 3 Ökl. 
 
EST  RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan Antman, Piteå 
Lykka söker i mycket bra fart och stil och revierar av marken väl. Håller kontakten bra. Tar 
ett stånd i andra släpp, där vi just innan sett ripor lätta och hon löser det själv! I slutet av 
dagen tappar Lykka kontakten med oss och det gör även hennes husse… EB:FIS, Sex släpp, 
totalt 90 min. 0 Ökl. 
 
Tack deltagare och Tack SNFK för ett trevligt prov och en mycket trevlig dag på fjället! Med 
lite mera utspridda ripor så hade det underlättat mycket för alla hundar… 
 
Arvidsjaur 20200413 
 
Rolf Sandström 
 
 


