
SNFK Arvidsjaur 
UKL/ÖKL 2021-08-19   
Domare:Roger Larsson                                                     
Mark: Rättsel 
Förhållanden: Svag växlande vind, temp +12 tidvis regn efter en kraftig regnstorm dagen 
före, kuperad terräng, myrmark varvat med skogsholmar och sammanhängande skogspartier. 
Alla hundar chanser på fågel, inga mängder men tillräckligt. 

Ukl 

PT Härjarös Silva SE23395/2020   Ägare & Förare Rolf Sandström Arvidsjaur 

Silva söker hela dagen i mkt bra fart och stil, i första släpp är bredden bra varvat med enstaka 
mkt bra slag, upplägget på söket är bra och vänder dock en del fel på vänsterkanten vilket 
resulterar i att andra slaget hamnar bakom det första, I sitt andra släpp förbättrar Silva sitt 
format till mkt bra och med bättre kontinuitet. I tredje släpp tappar hon igen formatet och jag 
hinner observera en fågel som lättar i skogsridå, strax senare kommer Silva in i marken fattar 
ett fint stånd avancerar men ingen kvar. I fjärde och femte släpp så kommer Silva i gång igen, 
har en markering men ingen kvar. 5 släpp 75 minuter FS 0 Ukl 

PH Aeris BS Otto SE37257/2020 Ägare & Förare Jens Ahlinder Piteå 

Otto går hela dagen i mkt bra fart o stil med en långsträckt galopp med högt huvud, söket är i 
första släpp är ngt ensidigt och lämnar en del mark ogenomsökt på vänsterflanken, försvinner 
en del och blir borta en stund, tjäderhöna lättar från träd framför föraren när Otto är ute på 
sök. I sitt andra släpp försvinner Otto men återkommer till ordningen. I sitt tredje släpp så 
håller föraren Otto i terrängen vilket resulterar i att Otto får sin stora chans men i det regniga 
vädret så blir det två stötar där han stoppas mkt bra. I fjärde och femte släpp så jobbar Otto 
mkt starkt och nu med bra kontinuitet och samarbete. 5 släpp 70 minuter FF 0 Ukl 

 

EST Aulumboen Rina SE50193/2020 Ägare & Förare Lars-Erik Sjöblom Råneå 

Rina går hela dagen i mkt bra fart och stil med mkt bra jaktlust, samarbetar med föraren under 
hela dagen mkt bra. I sitt första släpp söker Rina mkt bra i sidvind. I andra släpp så förbättras 
söket till mkt bra/utmärkt. I sitt tredje släpp så söker Rina fortsatt mkt bra till utmärkt, har två 
chanser på singelripa men det blir stöt i regnet och stoppas på signal. Fortsätter sedan mkt 
starkt i fjärde och femte släpp och har en ny chans på brunsvart orrtuppkyckling i sista släpp 
men det blir en stöt och Rina stoppas på signal. 5 släpp 75 minuter FF 0 Ukl 

Ökl 

EST Ripvittrans NS Lykka SE47794/2017 Ägare & Förare Håkan Antman 

Lykka visar hela dagen upp mkt bra fart och stil med ett mkt bra söksupplägg i alla vindar och 
marktyper vad gäller format, reviering och med mkt bra samarbete. Är lydig och välförd. I sitt 
första släpp slår Lykka ut på ”Antmans myren” och blir borta. Men föraren kan sin hund och 



vi finner Lykka i stånd, när vi kommer till så lättar en fågel utom skotthåll, Lykka respekterar 
mkt bra. I andra släpp så hittar vi Lykka i stånd, avancerar på löpa men ingen fågel kan 
observeras. I tredje släpp nytt stånd, avancerar på löpa men ingen fågel kommer upp. I fjärde 
och femte släpp har Lykka någon markering som hon löser själv. 5 släpp 75 minuter FF 0 Ökl 

 

Dagen efter kvällen före… Efter en riktig rotblöta med 50 mm regn så kom våran provdag 
som bjöd på stundtals rikligt regn. Fåglarna som vid inventering var både många och 
samarbetsvilliga var nu spårlöst borta, och dom vi hittade var lätta på vingarna och ville inte 
vara med på bild. Men ett trevligt gäng rutinerade provmänniskor och glädjande nog några 
nya ansikten så blev det en trevlig dag på ”hemmamarken”. 

Roger Larsson Luleå 2021-08-19 

 

 

 

 

 


