
SNFK Arvidsjaur 
UKL/ÖKL 2021-09-22  
Domare:Roger Larsson                                                     
Mark: Rättsel 
Förhållanden: Vind: Byig Syd-Sydväst  6-12 m/s, temp: +7. Uppehållsväder och lövfällning. 
Varierad terräng med skogklädda bergssidor, äldre hyggen och myrmark varvat med 
skogsholmar och sammanhängande skogspartier. Fågeltillgången var för dagen inte 
tillfredsställande vare sig i antal eller samarbete. 

Ukl 

Es Tyrieldens Vidda NO42020/20 Äg&Förare Tom Olofsson Tärnaby 

Vidda är en liten snärtig setter som i sitt första släpp i motvind i glesare tallskog söker med 
mkt bra fart och stil, får med sig marken mkt bra med stundtals utmärkt reviering. I sitt andra 
släpp så fortsätter hon med samma energi, söket är i början av släppet bra, något för grunt i 
medvinden, men avslutar med mkt bättre djup mot slutet. I sitt tredje släpp så kommer 
chanserna, går på en stöt på tjädertupp och tar sig en tur, farten, formaten ökar på igen men 
tyvärr så stöter förare och domare en till tjädertupp framför oss. Jobbar sedan på i fjärde släpp 
med samma energi i ett mkt bra sök. 4 släpp 50 minuter FF, FS 0 Ukl 

Es Finnlidens Humla Se56840/2020 Äg&Förare Magnus Lundin Byske 

Startar i bra till mkt bra fart och stil i tallskog med insprängda myrhål, fastnar ofta på 
markvittring, och söker utan egentlig reviering utan blir ensidig i sitt upplägg. I senare släpp 
så förbättrar hon sitt sök och nu revierar hon bra och stundtals mkt bra, farten och stilen 
förbättras ett pinnhål och så ser det ut resten av dagen. 4 släpp 50 minuter IF 0 Ukl 

Es Aulumboens Rina SE50193/2020 Äg&Förare Lars-Erik Sjöblom Råneå 

Rina startar i tallskog med mkt bra/utmärkt fart och stil, söker av terrängen i stora breda slag 
med mkt bra djup och reviering. I sitt andra släpp i medvind så fortsätter Rina på samma sätt, 
en tjäderhöna kommer flygande nedför berget framför oss och Rina kommer bakom, stoppas 
mkt bra. I sitt tredje släpp som blir i tät plantering så stöter Rina en tjäderhöna och stoppas 
mkt bra. Fortsätter i sitt fjärde släpp att söka av marken mkt bra och har mkt motor kvar. 4 
släpp FS, FF 50 minuter Ukl 

Ökl 

Es Ripvittrans NS Lykka SE47794/2017 Äg&Förare Håkan Antman 

Lykka går med mkt bra/utmärkt fart och stil, söker med stora slag i växlande vind, blir borta 
en stund, vi letar men Lykka kommer in strax. I sitt andra släpp går hon som tidigare, vi finner 
henne i stånd, avancerar villigt framåt på kommando, fattar nytt stånd men löser ut. Fortsätter 
med samma styrka resten av dagen, har senare en markering ovanför ”Antmansmyren”. 4 
släpp 55 minuter IF 0 Ökl 

IS Giddesdotters B-Speja SE34214/2019 Äg&Förare Fredrik Karlsson 



En lättförd Speja som söker av omväxlande biotop i omväxlande byig vind mkt bra, stora fina 
slag med mkt bra kontakt. Fortsätter i sitt andra släpp i kuperad tät plantering fortsatt mkt bra, 
blir borta mot slutet, vi letar men hon kommer tillbaka inom rimlig tid. Jobbar fortsatt mkt bra 
i tredje släpp. I fjärde släpp så kommer äntligen chansen, 4 minuter in i släppet så stöter Speja 
en orrtupp på den numera berömda ”Antmansmyren” och respekterar ej godtagbart för 
klassen. Utgår 4 släpp 44 minuter FF 0 Ökl 

ES Dangund Blade SE34204/2015 Äg&Förare Lars-Erik Sjöblom Råneå 

Blade i mkt bra/utmärkt fart och stil söker av terrängen i en vind som växlar håll utmärkt på 
bredd och djup, förutsägbart. Fortsätter i sidvind/medvind på bergsida mkt bra, hittas i stånd, 
Blade reser mkt bra men ingen fågel kommer på vingarna. Fortsätter starkt i tredje släpp, 
fattar stånd mot myrkant. Reser återigen mkt bra men tomt, har en kort markering strax efter 
som löses ut. Fortsätter starkt även i fjärde släpp. 4 släpp 50 minuter IF 0 Ökl 

 

Vädret höll sig i skinnet denna dag men lövfällning och starka vindar gjorde kanske att vi inte 
fick till det. Men dagens behållning var ett gäng settrar av olika färg som jobbade hela dagen 
med outtröttlig energi och styrka. Två nya för ”branschen” unga jägare ställde upp för första 
gången på prov och fick mersmak för avprovning av jakthundar, mkt glädjande. 

Luleå 2021-09-24 Roger Larsson 

 

 

 

 


