
 
SNFK Arjeplog 
UKL/ÖKL 2021-08-21   
Domare: Ronny Andersson                                                    
Mark: Bäno Framsida 
Förhållanden: Lätt regn, västlig vind temp 8-10 grader, brukbart med fågel 

PT  DAGERTUNS KAJSA SE26151/2019, äg & för Klas Dagertun , Luleå 
IRST  DEN RÖDE JÄGAREN CHELSEA SE40874/2018, äg & för Samuel Fjällborg, Boden 
IRST J DEN RÖDE JÄGAREN ICE QUEEN SE27460/2014, äg & för Markku Mikkola, 
Hemavan 
IRSH J HADSELÖYA'S BOSS SE21615/2017, äg & för Micael Kerttu, Kalix 
ESH J SKEDOMS NITRO SE16339/2015, äg & för Torbjörn Ahnqvist, Gällivare 
EST J DANGUNS BLADE SE34204/2015, äg & för Lasse Sjöblom, Råneå 
EST J DANGUNS LEIA ORGANA SE16131/2017, äg Mattias Westerlund, Arjeplog, för Anna 
Kaltenegger 
IRSH  HJERKINHÖAS MOHITO SE45259/2019, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 
ESH J MYRHEDENS P-FILLE SE43395/2014, äg & för Lars Tano, Gällivare 
 PT  SKEIRUTJ RAIJA SE25351/2019, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 
 

Första rundan 10 minuter 

Boss-Fille 

Boss söker med mkt bra fart och stil. Söker av marken mkt bra, Fille söker med mkt bra fart 
och stil, söker av marken med god marktäckning, har visst partnerintresse. Boss över Fille 

Kajsa-Blade 

Kajsa söker med mkt bra till utmärkt fart och stil. Söker av anvisad mark mkt bra. Blade söker 
också i mkt bra/utmärkt fart och stil söker av marken mkt bra. Har något stopp i slutet. Kajsa 
över Blade 

Rangering: Kajsa, Blade, Boss, Fille 

 Chelsea-Raija 

Chelsea i mkt bra fart och stil, söker av marken mkt bra. Sekunderar partner förtjänstfullt som 
har en markering, senare har Chelsea ett osäkert stånd bredvid partner och ripor lättar i 
omgångar framför hundarna förhåller sig helt lugn. Raija söker med mkt bra fart och stil söker 
av marken mkr bra, har ett kort stånd som hon löser själv, senare ett osäkert stånd tillsammans 
med partner, fåglar lättar i omgångar, förhåller sig helt lugn. Chelsea över Raija 

Rangering: 

Kajsa 

Blade 

Boss 



Fille 

Chelsea sekundering, chans på fågel 

Raija Markering, Chans på fågel 

 Ice Queen-Leia Organa 

Ice i mkt bra fart och stil söker av marken i breda slag mkt bra, har en stöt med respekt, Leia i 
mkt bra fart och stil. söker av marken bra, kunde visa större format, har en stöt med respekt. 
Ice över Leia pga större format, bägge hundarna har varsin chans och varsin stöt 

Rangering: 

Kajsa  

Blade  

Boss 

Fille 

Chelsea, sekundering,chans 

Raija markering, chans 

Ice  stöt, chans 

Leia stöt chans 

Nitro-Mojito 

Nitro söker med mkt bra fart och stil söker av marken mkt bra, Mojito söker av marken mkt 
bra i mkt bra fart och stil, har en stöt som respekteras mkt bra. Nitro över Mohito som har en 
stöt. 

Rangering: 

Kajsa  

Blade  

Boss 

Fille 

Chelsea, sekundering,chans 

Nitro Chans 

Mojito  Stöt 

Raija markering, chans 



Ice  stöt, chans 

Leia stöt, chans 

 

2. Rundan 15 minuter 

Kajsa-Boss 

Fille-Blade 

Chelsea-Nitro 

Mojito-Ice 

Raija-Leia 

Kajsa-Boss 

Kajsa fortsatt mkt bra till utmärkt, söker av stor mark mkt bra, stånd med trög resning ingen 
fågel obseverad. Boss mkt bra/utmärkt söker av terrängen mkt bra. Boss över Kajsa tomstånd, 
trög resning 

Rangering: 

Boss 

Kajsa tomstånd, trög resning 

Fille-Blade 

Fille söker mkt bra, ripor lättar i omgångar runt han, förhåller sig lugn. Blade söker mkt bra 
har en stöt och stoppas acceptabelt. Fille med chans över Blade som har en stöt med bra 
respekt 

Rangering: 

Boss 

Kajsa tomstånd, trög resning 

Fille Chans 

Blade, stöt med acceptabel respekt, chans 

 Nitro-Ice-Chelsea 

Nitro stöter ripa och respekterar ej godtagbart Utgår. Chelsea söker fortsatt mkt bra, stoppas 
förtjänstfullt vid partners stånd då det inte finns möjlighet att sekundera. Ice söker fortsatt mkt 
bra, stånd reser precist på ripa respekterar bra och apporterar mkt bra utlagd fågel. 



Rangering 

Ice komplett fågelarbete 

Boss Mkt bra sökare 

Kajsa tomstånd, trög resning 

Fille Chans 

Blade, stöt med acceptabel respekt, chans 

Chelsea, sekundering. Chans, partners stånd 

Mohito-Raija 

Mohito söker fortsatt mkt bra men partner hittar fågel. Raija söker fortsatt mkt bra, stöter ripa 
med full respekt, Raija i stånd på nyslagen fågel, reser mkt bra respekterar utmärkt i skott och 
flog, apporterar utmärkt. Raija med fågelarbete över Mohito 

Rangering: 

Raija komplett fågelarbete 

Ice komplett fågelarbete 

Boss 

Kajsa tomstånd, trög resning 

Fille Chans 

Blade, stöt med acceptabel respekt, chans 

Mohito stöt, partners stånd 

Chelsea, sekundering. Chans, partners stånd 

Leia-Chelsea-Blade (Chelsea- Blade påbörjar tredje rundan) 

Leia tappar intensitet och format, utgår. Chelsea tappar intensitet och utgår. Blade söker 
fortsatt mkt bra. 

Tredje rundan 10 minuter 

Fille-Mohito 5 minuter 

Fille -Blade 5 minuter 

Mohito- Blade 5 minuter 

Kajsa-Boss 



Ice-Raija 

 Mohito-Fille 

Mohito söker mkt bra, Fille visar lite intresse för partner 

Fille-Blade 

Blade söker fortsatt mkt bra, Fille söker nu med bättre plan 

Rangering 

Mohito 

Blade 

Fille 

Kajsa-Boss 

Bägge hundarna söker fortsatt mkt bra, Boss över Kajsa 

Rangering. 

Boss 

Kajsa 

Mohito 

Blade 

Fille  

Ice-Raija  

Raija går fortsatt mkt bra till utmärkt i stor terräng, Hittas i stånd kort precis resning 
respekterar utmärkt i flog och skott. Ice söker fortsatt mkt bra men partner finner fågel. 

Raija över Ice Queen med fågelarbete 

Därmed är dagens segrarklass avslutad och vi har en vinnare och en tvåa. 

1 skl cert Skeirutj Raija äg förare Olov Åhman Två utmärkta fågelarbeten 

2 skl Röde jägarens Ice queen äg förare Markku Mikkola 1 fågelarbete med något minus 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


