
ÖNFK RITSEM 

ÖKL 20220402 

Domare: B-O Johansson 

Mark: Seukok N 

Förhållanden: hård växlande vind och tung nyfallen lössnö 

 
PT  DAGERTUNS DIXIE SE26152/2019, äg & för Robin Sandberg, Luleå 

Mycket bra i fart och stil i ett öppet söksupplägg, lämnar del av marken oavsökt. Stöter 
tillsammans med partner stor ripflock som hon förföljer och avslutas. FS  0 Ökl 

T  SKEIRUTJ RUSA SE25353/2019, äg & för Magnus Söderström, Boden 

Rusa startar försiktigt, sedan i mycket bra fart, stil och format. I tredje släpp tappas 
motivationen i tungt före. Hittas i stånd samtidigt med partner, ripa lättar jaktmässigt framför 
Rusa som är lugn i fos, apporterar mycket bra. FF 37 min 2 ökl  

EST  ÖDEBYGDENS O THORA FI56267/16, äg & för Leinonen Jari, Kivesjärvi 

Mycket bra fart och stil men ibland ett öppet sök. Markerar fågel och avancerar lång i lös snö 
till ett stånd, fågel lättar och Thora lugn i fos. Apporterar inte utlagd fågel och utgår. FF 0 Ökl 

EST  RIPBÄCKEN ISA SE25026/2020, äg & för Thomas Magnusson, Kiruna 

Isa i mycket bra fart, stil och format. Fattar stånd samtidigt med partner och får vänta för att 
avveckla. Reser ripflock i träd och på snön på jaktmässigt avstånd, lugn i fos och apporterar 
bra. Har tidigare chans på partners fågel. FF  2 Ökl  

IRST  GIDDESDOTTERS B SPEJA SE34214/2019, äg & för Fredrik Karlsson, Luleå 

Speja i mycket bra fart, stil och format. Markerar och avancerar sedan i stånd. Reser villigt 
och precist 3 ripor och är helt lugn i fos. Apporterar mycket bra. Har sedan ytterligare 1 
fågeltagning m res och 2 utan res. FF 2 släpp 32 min 1 Ökl  

IRST J RIPFINNARENS ZM LYCKA SE29354/2015, äg & för Niclas Lindmark, Kiruna 

Lycka mycket bra fart och stil i ett emmelanåt öppet format. Slår rakt ut i marken och hittas i 
stånd i pendelns riktning. Ripa lättar framför Lycka som är lugn i fos, apporterar mycket bra. 
FF  2 Ökl 

ESh  G- SYLO SE46853/2017, äg & för Mari Johansson, Gällivare 

Rocky i mycket bra fart och stil med mycket bra marktäckning i anvisad terräng. Fattar stånd 
och reser villigt och precist 2 ripor. Stoppas med pipa på jaktmässigt avstånd och apporterar 
godkänt.FF 3 ökl 

PT  SJAUNJAMYRENS LZ KAWA SE36385/2019, äg & för Jonatan Öhman, Gällivare 



Mycket bra fart, stil och format, mattas något mot slutet av dagen. Har chans på partners 
fågel. FS 0 Ökl 

IRST  FJÄLLYCKANS LT JOY SE41935/2019, äg & för Niclas Lindmark, Kiruna 

Mycket bra fart, stil och format, stöter stor ripflock tillsammans med partner, förföljer och 
utgår.FS 0 Ökl 


