
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN 
UKL/ÖKL 2022-04-22,  
Domare: Mikael Kangosjärvi 
Mark:Smoullewagge 
Förhållande: Strålande väder med mycket bra före och många snälla ripor som tryckte bra 
för hundarna. Gott om ripa i terrängen i stort sett alla hade flera chanser på ripor. 

ukl 

Ph  BJÖRÅS OSCAR SE63101/2020, äg & för Jonsson  Leif, Laisvall  
Han startar i bra fart i fin stil. Söket störs av många stopp, men han gör enstaka fina slag. Han 
går på en stöt men är acceptabelt lugn i floget. Andra släpp blir söket mkt bättre han får med 
sig mer mark i god kontakt med sin förare. Stånd preciserar sig till nytt stånd reser i etapper 
precis ripa helt lugn i flog och skott. . EB: FS,FF, två släpp , totalt 60 minuter 2 Ukl 

PH  AERIS BS OTTO SE37257/2020, äg & för Jens Ahlinder, Piteå 
Han startar i mkt bra fart och stil, han avsöker fjället i mkt breda slag med bra kontakt med 
föraren. Stånd som han tjuvreser och går efter en bit. Andra släpp fortsätter sitt fina sök nytt 
stånd som han löser efter en stund. Andra släpp ser vi han gå över jocken och fattar stånd. På 
order reser han villigt ripa helt lugn i flog och skott. Sista släpp sekunderar han partnern som 
går på då går han också ripa lyfter i omr utom håll. Senare nytt stånd som han tjuvreser. . EB: 
FF,FS tre släpp , totalt 60 minuter 2 Ukl 

IRST Lyngtrollas VB Izy SE14002/2022, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 
Hon startar i mkt bra fart i fin stil hon söker fjället i fina slag i god kontakt med föraren. Hon 
fattar stånd men ripan lättar och hon går efter en bit. Andra släpp som tidigare hon går på en 
stöt men är lugn i floget, nytt stånd men det var tomt. Senare under dagen nytt stånd hon 
försöker precisera sig då kommer partnern in och ripan lyfter utom håll och hon är fortsatt 
lugn. Partnern hittar ripor, nytt stånd på Izy ripor lättar inom hål och hon är helt lugn i flog 
och skott. . EB: FF,FS. Fyra släpp , totalt 60 minuter 2 Ukl 

EST  MIDASHÄLLAN VL FIONA SE13617/2021, äg & för Ola Lundgren, Skellefteå 
Hon startar i mkt bra fart och stil, söker mkt stort i stora slag men i kontakt med sin förare. Vi 
ser hon springa långt efter ripor några gånger, under dagen hon så tryter orken men lyckas ta 
ett stånd då vi närmar oss så lättar ripor inom håll och hon är helt lugn i flog och skott.  EB: 
FF,FS Fyra släpp , totalt 60 minuter 3 Ukl 

EST  JAKTSTORMENS GLÖDA SE40245/2021, äg & för Dick Edin, Luleå 
Glöda startar i mkt bra fart och stil. Hon söker mkt stort och öppet i sitt söksupplägg men med 
i god kontakt. Ripor lättar i omr där hon är och hon är helt lugn i flogen. 2:dra släpp så 
försvinner hon och är borta hela släppet. Väljer att avsluta henne pga för egenrådig. EB: FF 2 
släpp , totalt 30 minuter 0 Ukl 

ESH  FJÄLLMARKENS MAX SE26035/2021, äg Petter Mikaelsson, Skellefteå, för Björn 
Juhlin 



Max startar i bra fart i fin stil. Han verkar omogen svårt att komma ut i sök gör några enstaka 
slag så jag väljer att avsluta han efter 2:dra släpp. . EB: FS, två släpp , totalt 30 minuter 0 Ukl 

ökl 

GST  GRILLSBERGETS ZB SVARTA SE23599/2018, äg Hans Bergqvist, Skellefteå, för Ola 
Lundgren 
Svarta startar i mkt bra fart och stil hon gör ett slag och försvinner men återkommer på slutet 
av släppet försvinner igen och blir borta länge. Så jag väljer att avsluta henne pga bristande 
kontakt och sök. . EB: FS, ett släpp , totalt 20 minuter 0 Ökl 

Pt  HÄRJARÖS SILVA SE23395/2020, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 
Silva startar mkt bra fart och stil hon revierar mkt bra men saknar lite format i söket. Vi ser 
hon stå på order reser hon mkt villigt i etapper precis ripa helt lugn i flog och skott. Hon 
apportera utmärkt ripan. Direkt efter släpp i 3:dje så fattat partnern stånd som går efter. Jag 
väljer att avsluta hon . EB: FF,FS, tre släpp , totalt 33 minuter 2 Ökl 

IRST  RIMOBÄCKENS C-AYA SE40469/2018, äg Monica  Daniels , Risögrund, för Jan-olov 
Daniels 
Aya startar i mkt bra fart och stil hon söker mkt stort och öppet. 2:dra släpp så  söker hon mkt 
bättre  i medvinden ripor i släppet. Sista släpp ser vi hon ta ett stilfullt stånd rakt framför oss. 
När vi är inom håll lyfter ripan och Aya går efter mkt långt. Hon avslutas . EB: FF,FS tre släpp 
, totalt 33 minuter 0 Ökl 

IRSH  HÅFJELLETS L-W LAURITZ NO56262/17, äg & för Karl-Ole Jörgensen, Narvik 
Han startar i mkt bra fart och stil, han söker mkt stort och öppet långt fram i terrängen. Han 
blir bort en lång stund men återkommer på slutet av släppet. Han fortsätter sitt öppna sök hela 
dagen i sista släpp under inkallning så servi han ta ett stånd . Men jag såg ingen fågel. Sen blir 
han svår att kalla in han och han tar ett nytt stånd i riktning åt fel håll. Han fick koppla och  
jag väljer att avsluta han pga svår att få in  EB: FS, tre släpp , totalt 45 minuter 0 ökl 

Mikael Kangosjärvi 
Hortlax 220428 


