
 
UKL/ÖKL 20220305, ARJEPLOGSFJÄLLEN 
Domare: Johan Backlund 
Väder: Växlande väder. Började med vindsOlla och blev sedan storm under dagen.  
 
PH  VET POINT´S jÄGERMEISTER SE22799/2021, äg Jessica Wellborg, Hortlax, för Jessica Wellborg 
Jäger börjar med lite partnerintresse och lek. Partner bjuder in Oll lek och säger inte ifrån. E_er några 
minuter blir Jäger kopplad för a` senare provas mot annan partner. Jäger får en ny partner. Fortsä`er 
a` vilja leka, men avbryter när partner säger ifrån. Däre_er börjar han jaga i bra fart och sOl. I si` 
tredje släpp får han upp en ripa på vingar vilket han behövde för a` i si` bärde släpp jaga helt 
självständigt. I slutet av släppet trö`nar han. 50 min 0 UKL FF 

IRSH  HUSVIKSDALENS CHASE NO44577/20, äg Kent Andre Skjevik, Fauske, för Kent Andre Skjevik 
Chase blir störd av partner under första släppet, men e_er partnerbyte går han i mycket bra fart och 
sOl. Har inte det rikOga flytet i söksupplägget. Gör en del onödiga stopp. Chase fortsä`er under dagen 
på samma sä`. Han kommer dessvärre inte för någon fågel. 60 min 0 UKL 

ESTIK  JAKTSTORMENS FRÖKEN TELL SE29272/2020, äg Åsa Nilsson, Jäckvik, för Lars-Göran Nilsson 
Fröken går i mycket bra fart och sOl. Hon får mycket mark med sig i god kontakt med sin förare. I si` 
andra släpp går hon mot en leksugen partner som hon får Ollrä`avisa. I tredje släppet går hon i 
fortsa` mycket bra fart och sOl. Hi`as i stånd. När förare kommer fram mot hunden tar hon om och 
justerar ståndet. Förare kommer Oll igen och reser Fröken. En ripkull går upp och Fröken är lugn i flog 
och sko`. I dag Olldelas Fröken e` 1 UKL med HP. 45 min 1 UKL HP FF 

PTIK  AERIS ZS INEZ SE30134/2020, äg Jörgen Forsgren, Håknäs, för Robert Åkerlind 
Inez startar lite försikOgt men går upp sig. E_er halva första släppet går hon i mycket bra fart och sOl i 
god kontakt med sin förare. I si` andra släpp hi`as hon i stånd. När förare kommer Oll så reser han 
fågel som domaren tyvärr inte ser och inget sko` avlossas. Hon fortsä`er si` fina sök under hela 
dagen men kommer dessvärre inte för mer fågel. 75 min 0 UKL FF 
 
POk J Skeirutj Rusa SE25353/2019, äg & för Söderström Magnus, Boden 
Rusa går i mycket bra fart och sOl. Hon får mycket mark med sig. I si` andra släpp hi`as Rusa i stånd 
och hon får stå länge e_ersom partner har fa`at stånd innan henne. När förare och domare är på väg 
upp Oll henne så går fågel på för långt håll. Rusa är lugn i flog. Hon fortsä`er si` fina sök under resten 
av dagen men kommer dessvärre inte för någon fler fågel. 75 min 0 ÖKL FF 

PTIK J AERIS BS BARBIE SE37262/2020, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
Barbie startar i mycket bra fart och sOl. Har god kontakt med sin förare och får mycket mark med sig. I 
si` andra släpp fa`ar Barbie stånd. När förare och domare kommer upp mot hunden löser hon 
ståndet och fortsä`er ut på sök. Barbie fortsä`er si` fina arbete under dagen men trö`nar mot 
slutet. 65 min 0 ÖKL FS 
 
IRST  " U S " CITA NO53887/16, äg Snorre Johansen, Valnesbord, för Snorre Johansen 
Cita går i mycket bra fart och sOl. Får mycket mark med sig i god kontakt sin förare. Hi`as i stånd och 
avancerar trögt e_er upprepade uppmaningar från sin förare. Men kan dessvärre inte presentera 
någon fågel. I si` andra släpp går hon som Odigare. Hi`as återigen i stånd och avancerar alldeles för 
trögt. Hon utgår därmed. 30 min 0 ÖKL 



IRSTIK  JANÅS LANA DEL RAY SE27192/2020, äg & för Olov Westerlund, Arjeplog 
Lana går i mycket bra fart och sOl men är något öppen i si` söksupplägg. Hon får mycket mark med 
sig. I andra släppet vänder vi och går med vinden, något som Lana har lite svårt med. Hon hi`as i e` 
osäkert stånd. När domare och förare är på väg upp justerar hon lite. Då går fågel inom jaktbart håll. 
Lana är något orolig i flog och sko`. Får i dag e` andra pris. 30 min 2 UKL FF 
 
 
Tack för a` jag fick komma och döma era hundar. En blåsig men trevlig dag på bället! 
/Johan


