
SNFK Arvidsjaur 
UKL/ÖKL 2021-09-10  
Domare:Roger Larsson                                                     
Mark: Rättsel 
Förhållanden: Västlig vind 6-8 m/s temp 0-gradigt vid start senare +14,t torrt och soligt. 
Förmiddag startade i föryngringsmark , stundtals svårt att bedöma sök. Efter lunchen 
omgruppering till mera myrland med insprängda skogspartier och bäckdrog och småtjärnar. 

Ukl 

GS Hagelsprutans Ztåndaktiga Zvea SE 50359/2020 äg.Tina Hedman& förare Hans Brännvall 
Luleå 

Zvea startar i sitt första släpp oinspirerat, fart och stil är bra, söker godtagbart i format och 
upplägg, har svårt att få med sig marken utan dirigering. I sitt andra släpp så har Zvea piggnat 
till, fart, stil och marktäckning är nu betydligt bättre. I sitt tredje och fjärde släpp så söker nu 
Zvea mkt bra och har en chans på orre som lättar i hennes omedelbara närhet och hon 
respekterar bra. 50 minuter 4 släpp FS 0Ukl 

ES Herrskapets All Inclusive SE17311/2020 äg&förare Per-Erik Sandlund Grillby 

Asko går hela dagen i mkt bra fart och stil, i motvind så söker han mkt bra, i medvind så 
behöver han styras upp för att inte tappa kontakten i skogen. Asko är en mkt stark hund som 
jobbar på hela dagen, får sin chans i tredje släpp, men det blir en stöt och Asko förföljer ett 
stycke kommer tillbaka och hoppas på att hitta fler och vill gärna stanna kvar i området. 50 
minuter 4 släpp FF 0Ukl 

GS Hagelsprutans Zuper Zvante SE50362/2020 äg&förare Tina Luthström Haparanda 

Zvante startar i mkt bra fart och stil, bredden i första släpp är inte anpassad till den täta 
terrängen, men systematiskt revierande och förutsägbar, I sitt andra släpp så styr föraren mkt 
förtjänstfullt upp Zvante med små medel och söket är nu mkt bra. Utöver dagen så förbättras 
Zvante från släpp till släpp och avslutar dagen med att visa upp för två utmärkta 
medvindsläpp. En ung förarens första start och hon visar upp en mkt lydig och välförd 
unghund, tyvärr fick jag inte se Zvante i fågel. 60 minuter 5 släpp IF 0Ukl 

Ökl 

P Blackthorne Edel AKCSS0512108 äg&förare Arthur Abelsen Bodö 

Startar i bra/mkt bra fart och stil, får i sitt första släpp gå i väldigt tät terräng i växlande vind 
och hon visar upp sig med jämna mellanrum, I sitt andra släpp så får hon bättre mark och 
visar nu upp ett mkt bra revierande sök, väl anpassat i bredd och djup, jag önskar lite mer av 
fart och stil, blir borta och vi letar henne en stund men hon kommer tillbaka till oss. I sitt 
tredje släpp i motvind så visar hon upp ett jaktklokt sök, och i fjärde släpp så kommer chansen 
vi väntat på, rätt efter start så fattar hon stånd, reser mkt bra på orrkyckling med respekterar ej 
i uppfloget så skottet uteblir då hon springer in i skottfältet och ut ur provet. Utgår 45 minuter 
4 släpp FF 0 Ökl 
  



P Karacanis Vilja NO42171/2018 äg&förare Öystein Nilsen Bodö 

Vilja startar i sitt första släpp i mkt tät och svåröverskådlig terräng, blir av naturliga skäl svår 
att bedöma både i fart/stil och sök, men visar upp sig med jämna mellanrum. I sitt andra släpp 
som går i bättre terräng så visar hon nu upp ett stort sök med bra fart och stil, kunde ta med 
sig marken mera systematiskt. I tredje släpp som blir i motvind så jobbar hon som tidigare. I 
sitt fjärde släpp så hittas hon i stånd, reser mkt trögt men kommer framåt några meter och 
låser sig i nytt stånd och kan ej förmås att resa. Utgår 55 minuter 4 släpp IF 0 Ökl 

 

En trevlig dag på markerna, där jag valde föryngringsytor på förmiddagen, och efter lunch så 
tog vi klassiska myrmarker som lämpar sig bättre för jakt med stående fågelhundar, nästan 
alla hundar hade sin chans på fågel. Roligt att bedöma unga hundar med stor potential och en 
ung entusiastisk förares debut på jaktprov. 

Roger Larsson Luleå 2021-09-11 
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