
SNFK Vårprov i Arjeplogsfjällen 
UKL/ÖKL 20220422 
Mark: Plogstationen Mierkenes 
Domare: Stefan Keisu 
Förhållanden: Blå himmel med strålande sol, -2 på morgonen och +8 på eftermiddagen. 
Knallhårt före på morgonen och började slå igenom vid 14 tiden. Bra med fåglar i marken. 

UKL 

IRST  TAIGALINNUN ELVIRA FI30242/21, äg&för Jari Reinikainen , Syvänniemi 
Elvira startar i godtagbar fart, stil och format. Blir störd av partner direkt vid släpp men 
efterhand gör hon någon enstaka slag bra. Verkar vara oinspirerad då förare får mana på henne 
genom hela släppet. I sitt andra släpp fortsätter Elvira som tidigare, förare manar på hunden 
men hon kommer sig inte ut ordentligt i terrängen vi går på. I sitt tredje släpp fortsätter Elvira 
i godtagbar fart, verkar fortfarande omotiverad att ta för sig i terrängen, det blir korta slag hon 
gör vilket också resulterar att partner har fågelarbete. Jag väljer att avsluta Elvira vilket också 
förare förstår och är färdigbedömd för dagen. 
3 släpp, 40 minuter, Fs, 0 Ukl 

IRSH  RIPFINNARENS EPA TJIKKO SE16722/2021, äg&för Staffan Sandström, Motala 
Tjikko startar i bra/mycket bra fart,fin stil. Visar partnerintresse där förare försöker få fast 
hunden vilket lyckas efter ett tag. Efter det kommer sig Tjikko ut i sök och jobbar på riktigt 
fint och nyttjar vinden riktigt bra. I  andra släpp fortsätter Tjikko med att jaga partner. Förare 
får efter ett tag även här bort hunden från partner´n och nu jagar Tjikko riktigt bra framför 
oss. Han söker mycket bra på bredd och djup, nyttjar vinden fint. Jag ser ripor i luften men 
kan inte bedöma om Tjikko var i närheten där dem kom ifrån. I sitt tredje släpp söker Tjikko i 
bra fart, stil och format. Tjikko tar stånd en bit framför oss. När förare kommer fram reser 
Tjikko precist ripor och han är acceptabelt lugn i flog och skott. Avslutas med en välförtjänt  3 
Ukl.    3 släpp, 40 minuter, FF, Fs, 3 Ukl 

EST  STENVOLAS SPIRA SE56387/2021, äg&för Mikael Wikström, Kåge 
Spira startar i mycket bra fart, lätt fin stil och mycket bra format. Får marken med sig mycket 
bra på bredd och djup. Håller kontinuiteten genom hela släppet. Partner har fågelarbete. 
I andra släpp fortsätter Spira sitt fina sök. Jagar målmedvetet framför oss och slår ner i 
terrängen och försvinner över en kant. Förare åker ner och anmäler stånd. När jag kommer ner 
ser jag att hunden har löst ut och är i sök.I tredje släpp fortsätter Spira att söka i mycket bra 
fart, stil och format. Håller farten genom hela släppet.I sitt fjärde släpp fortsatt mycket bra 
sök. Här har Spira en utfyllnadshund som partner där också partner lyckas ta stånd före Spira. 
Jag ser Spira komma in i område där partner står och förare försöker stoppa sin hund men 
lyckas inte. Spira går förbi stående partner och båda kör upp fåglarna och förföljer friskt. 
Härmed utgår Spira då hon inte respekterade partner som var i stånd tyvärr och är 
färdigbedömd för dagen.  4 släpp, 48 minuter, Fs, 0 Ukl  

EST  NYDALHEIAS SAGA NOREN NO45554/20, äg&för Lars Espolin Johnson, Bodö 
Saga startar i mycket bra fart, lätt fin stil och mycket bra format. Får marken med sig mycket 
bra på bredden. Håller farten genom hela släpptiden. Tar stånd till höger om oss, justerar sig 
fram till ett nytt stramt, stilfullt stånd. Förare får resningsorder. Fåglar lättar precist framför 



innan resningsorder ges. Saga är helt lugn i flog men går i skott fram till lega. I andra släpp 
fortsätter Saga sitt fina sök både på bredd och djup. Hon arbetar målmedvetet och nyttjar 
vinden på ett fint sätt. I slutet av släppet försvinner Saga över en kant och hittas av sin förare i 
stånd. När jag kommer fram har Saga fått stå en bra stund. När förare är på väg fram till 
hunden uppfattar jag att Saga reser utan kommando från sin förare. Hon förföljer ripan en bra 
bit men kommer tillbaka och får upp en till ripa som hon förföljer med skall. Jag väljer och 
avsluta Saga efter 2 släpp och hon tilldelas en välförtjänt 2 Ukl.  2 släpp, 30 minuter, FF, 2Ukl 

ÖKL 

GST  PURONPERÄN XIRO FI24784/19, äg&för Reijo Pantsar, Kiiminki 
Xiro startar i bra/mkt bra fart & stil och i bra format. Söker bra på bredden, hade önskat något 
bredare slag då terrängen inbjuder till det. I andra släpp blir söket bättre men jag ser att Xiro 
bevakar partner vilket också gör att han kommer sig ut rejält i den öppna terrängen. I tredje 
släpp fortsätter Xiro i mycket bra fart & fin stil samt bra format. Bevakar partner även i detta 
släpp som gör att söksupplägget blir påverkad. Gör några enstaka självständiga slag riktigt 
bra. Vid partners stånd stoppas Xiro förtjänstfullt av sin förare. Kan ej hållas kvar vid partners 
fågelarbete och Xiro förföljer riporna och är härmed färdigbedömd för dagen. 
3 släpp, 43 minuter, Fs, 0 Ökl 

GST  PURONPERÄN  PAKKANEN FI20796/17, äg&för Jukka Puro, Karvala 
Pakkanen startar i bra fart, stil och format. Söket störs av att det blir mycket ut och in slag. 
Hade önskat bättre kontinuitet samt format genom hela släppet. I andra släpp fortsätter 
Pakkanen i bra fart, stil och format. Blir även detta släpp mycket ut och in vilket stör 
söksupplägget. Pakkanen stöter ripa tillsammans med partner 2 ggr i samma område och kan 
stoppas. Partner stöter ytterligare en ripa i samma område där Pakkanen befinner sig i och 
lugnas av sin förare. Jag väljer och avsluta Pakkanen pga söket samt då han haft 3 rejäla 
chanser på fåglarna utan att lyckas och är färdigbedömd för dagen. 
2 släpp, 30 minuter, Fs, 0 Ökl 

GSH  PURONPERÄN XAVIER FI24790/19, äg Marika Träsk, Kokkola, för Jarko Träsk 
Xavier startar i mycket bra fart, fin stil och mycket bra format. Söker fint på bredd och djup 
och får marken med sig riktigt bra. Partner har fågelarbete. I andra släpp Startar Xavier i bra 
fart och format. Hade gärna fått slå ut bredare i terrängen, vilket resulterar i 2 stötar 
tillsammans med partner och Xavier är acceptabelt lugn. Vid tredje stöten också i samma 
område kan Xavier inte hålla sig utan förföljer ripa för långt och är härmed färdigbedömd för 
dagen.    2 släpp, 30 minuter, FF, 0 Ökl 

GST  PURUNPÄREN ISLAY FI201796/17, äg&för Jukka Puro, Kavala 
Islay startar i mycket bra fart, fin stil och mycket bra format. Söker mycket bra på bredd och 
djup. Jag ser Islay slå långt ner till höger och tar stånd. Justerar sig till ett nytt stramt och 
stilfullt stånd. När vi kommer ner till hunden får förare resningsorder. Förare går fram till 
hunden och fågel lättar precist framför innan resningsorder ges och Islay är acceptabelt lugn i 
flog och skott. Apporterar utlagd fågel bra med mycket stöd av sin förare. I slutet av släppet 
försvinner Islay ovanför oss och hittas i stånd. Islay avancerar försiktigt fram på order men 
kan ej påvisa fågel. I andra släpp söker Islay i bra fart, stil och format. Får marken med sig 



bra. Jag trampar upp en ripa i samma terräng Islay befinner sig i. Jag väljer att avsluta Islay 
och tilldelar hunden en välförtjänt 3 Ökl. 2 släpp, 36 minuter, FF, Fs, 3 Ökl 

EST  RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg&för Håkan Antman, Svensbyn 
Lycka startar i mycket bra/utmärkt fart, lätt fin stil och mycket bra format. Får marken med 
sig riktigt bra på bredd och djup samt mycket bra kontinuitet. I andra släpp fortsätter Lycka 
sitt fina sök och håller farten genom hela släppet. Jag trampar upp en ripa i område där Lycka 
befinner sig i. I tredje släpp fortsätter Lycka att söka i mycket bra fart, lätt fin stil och mycket 
bra format trots bevakande partner. Tar ett stramt stilfullt stånd framför oss. Förare får 
resningsorder. Förare går fram till hunden och fåglar lättar precist framför innan resningsorder 
ges. Lycka är helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel mycket bra. I fjärde släpp 
hinner föret försämras och jag ser att Lycka tappar fart och intensitet i detta släpp och jag 
väljer att avsluta henne med en välförtjänt 2 Ökl. 
4 släpp, 57 minuter, FF, Fs, 2 Ökl 

Jag vill tacka provledningen för att jag fick komma och döma detta blandparti samt ett stort 
tack till alla deltagare och publik för en härlig, solig, trevlig dag på fjället. Hoppas vi ses nån 
gång framledes….. 

Luleå 2022-04-27 

Stefan Keisu 


