
SNFK Arvidsjaur 
UKL/ÖKL 2021-09-09  
Domare:Roger Larsson                                                     
Mark: Rättsel 
Förhållanden: Nordvästlig vind 6-8 m/s temp +14, Torrt och soligt. Varierad terräng med 
skogklädda bergssidor, plantering och myrmark varvat med skogsholmar och 
sammanhängande skogspartier. Fågeltillgången var för dagen inte tillfredsställande. 

Ukl 

Gs Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea SE50359/2020 Äg. Tina Hedman, förare Hans Brännvall   
Luleå 

Startar lite försiktigt med ett bra sök men växlar snart upp mkt bra sök med mkt bra fart o stil, 
går sitt första släpp i sidvind i öppen tallskog, får senare under dagen söka i alla 
vindriktningar och terrängtyper och håller fart och stil med ett mkt bra format under hela 
dagen 5 släpp 70 minuter IF 0 Ukl 

Es Herrskapets All Inclusive SE17311/2020 äg&för Per-Erik Sandlund Grillby 

All Inclusive (Asko) är en stark hund som i sitt första släpp söker med mkt bra fart och stil i 
ett bra medvindssök. I sitt andra och tredje släpp så är Asko lite svår att hålla reda på, 
söksupplägget är bra kunde vara mera systematisk i sitt upplägg kommer ofta in bakifrån. I 
fjärde och femte släpp så jobbar föraren mera med hunden och söksupplägget förbättras nu till 
mkt bra och får gå i medvind i skog. 5 släpp 65 minuter IF 0 Ukl 

Gs Åshöjdens TX Wilma SE53139/2019 äg. Eva Posner-Storm, för. Sten Storm Oviken 

Wilma startar dagen med bra/mkt bra fart och stil söker i sitt första släpp i medvind bra, i 
släppets senare del som blir i motvind så är söket mkt bra. Andra släpp i medvind så går 
Wilma mkt bra. I sitt tredje släpp ser vi Wilma kasta om i stånd men innan vi hinner fram så 
lättar en Järpe på ej jaktbart håll och Wilma går efter ett sväng. I sina efterkommande släpp så 
jobbar Wilma mkt bra i medvind men tappar lite intensitet mot slutet. 5 släpp 67 minuter FF 0 
Ukl 

Ökl 

Ph Vetpoints Ville Vessla SE35092/2018 äg&förare Birgitta Fernström 

En hund som hela dagen söker i mkt bra fart och stil, formatet och revieringen är mkt bra och 
stundtals utmärkt och förutsägbart i mkt god kontakt med föraren, i sitt andra släpp kommer 
en orrhöna flygande från område där Ville jobbar men ingen Ville förföljer. I tredje släpp 
fattar Ville ett snabbt kasttstånd men löser ut omgående. Fortsätter i sitt fjärde släpp som 
tidigare.  4 släpp 58 minuter FS 0 Ökl 

Ph Venatios Waldemar SE19082/2016 äg&förare Anita Kieri 

Waldemar startar i mkt bra fart och stil söker av mark i motvind bra med flera mkt bra slag, 
lite ojämn i formatet. Fortsätter i samma kraftfulla stil, lite svår att hålla reda på, men ses fatta 



stånd men han löser ut det med fart och ingen fågel observerad. I tredje släpp fattar han ett 
skarpt stånd reser mkt bra men ingen kvar, strax efter lättar en orre från ett träd i närheten. I 
fjärde och femte släpp så visar Waldemar att han är stark och söket är nu mkt bra. 

5 släpp 70 minuter FS 0 Ökl 

 

En trevlig dag med glada positiva förare och en debutant, tyvärr var fågeltillgången just idag 
inte den bästa men så kan det vara ibland. Men deltagarna höll humöret på topp och vi 
kämpade på till sena eftermiddagen för att om möjligt få till ett fågelarbete. 

Roger Larsson 2021-09-09 

 

 

 


