
ÖNFK, Dundret 
UKL/ÖKL 2022-04-23 
Domare: Peter Göransson 
Förhållanden: Strålande sol, bra vind och turbo före. Efter lunch hade vi riktigt bra med 
fågel.  

UKL 

EST Skedoms Silke SE30645/2021, äg & för Ellen Seldahl, Jukkasjärvi 
Silke går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Revierar marken mycket bra i mycket 
bra kontakt med sin förare. Stundtals går Silke utmärkt. I tredje släpp fattar Silke stramt stånd 
mot barfläck. Hon reser villigt och precist på förares kommando, kan inte lugnas i flog och 
skott. Förföljer ripan långt men kan ändå kallas in strax efter. En härlig unghund att se. FF. 3 
släpp, släpptid 30 min. 3 ukl. 

PT Aude's Extra SE46465/2021, äg Ylva Hardeson, Docksta, för Björn Antonsson 
Extra går i mycket bra fart och stil. Söket störs i mellan åt av partnerintresse men när Extra 
går själv revierar hon marken mycket bra i mycket bra format. I andra släpp stöter domare 
fågel i terrängen bakom Extra. I fjärde rundan gör Extra sitt bästa släpp och går mycket bra. 
Hon ses fatta ett kort stånd, korrigerar sig och stöter ripa som hon förföljer. Senare ny stöt 
som hon förföljer. FS. 4 släpp, släpptid 40 min. 0 ukl. 

EST SKEDOMS SUSA SE30641/2021, äg & för Madeleine Jonsson, Kiruna 
Susa går i mycket bra fart i bra stil och format. Söket störs periodvis av stopp och korta stånd. 
Susa går upp sig under släppen och avslutar samtliga släpp i mycket bra fart, stil och format. I 
tredje släpp fattar Susa stramt stånd. Reser villigt och precist på förares kommando. Kan inte 
lugnas i flog och skott utan förföljer ripan en bra bit men kan kallas in när eftergången 
avslutats. FF. 3 släpp, släpptid 30 min. 3 ukl. 

EST Tavvaätnos Cs Cilla SE19795/2021, äg & för Ingemar Johansson, Malmberget 
Cilla startar dagen i mycket bra fart, stil och format, i stora fina slag får hon mycket mark med 
sig. I slutet av andra rundan blir Cilla öppen i sitt sök och något egenrådig. Vilket resulterar i 
att domaren stöter ripa i område som Cilla passerat. Tredje släpp går Cilla mycket bra igen. 
Hon fattar stramt stånd, reser villigt och precist på kommando. Är lugn i flog och skott. 
Senare sekunderar Cilla partner snyggt. FF. 3 släpp, släpptid 30 min. 1 ukl. 

PH Vet Point's Elton SE22798/2021, äg & för Jonas Andersson, Borlänge 
Elton går i mycket bra fart stil och format, jagar av marken framför oss på ett mycket bra sätt. 
I tredje släpp mattas Elton något då föret blivit mjukt på sydsluttningen. Förföljer ripa som 
partner stöter i fjärde släpp, stöter sen själv och förföljer. FS. 4 släpp, släpptid 40 min. 0 ukl. 

PT Vet Point's Taiga SE22803/2021, äg & för Peter Eriksson, Valbo 
Taiga går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Jagar av marken framför oss på ett 
mycket bra sätt. I fjärde rundan stöter hon ripor och kan stoppas acceptabelt. Fortsätter där 
efter sitt fina sök. FS. 4 släpp, släpptid 40 min. 0 ukl. 



PT Vet Point's Lilla Loppan SE22802/2021, äg Lena Gustafsson, Kiruna, för B-o Johansson 
Loppan går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Får med sig mycket mark. Stundtals 
går Loppan utmärkt. I andra släpp finner vi Loppan i stånd. Hon avancerar villigt och är helt 
lugn i flog och skott. Fortsätter sitt fina sök i tredje släpp. FF. 3 släpp, släpptid 30 min. 1 ukl 
HP. 

IRSH Ripfinnarens Epa Finn SE16720/2021, äg & för Mikael Johansson, Kiruna 
Finn startar dagen i mycket bra fart, bra stil i mycket bra format. Helheten störs av visst 
partnerintresse. Stöter ripa och respekterar spontant. Går upp sig i andra släpp och går nu 
mycket bra. Mattas något när föret blir tyngre på sydsluttning. Respekterar fågel som partner 
stöter. Finn styrs ner mot ripa vi ser sittande på sten, när Finn kommer till lättar fågel och Finn 
är helt lugn i flog. FS. 4 släpp, släpptid 40 min. 0 ukl.  

ÖKL 

IRSH ZACK (TROY) SE47712/2019, äg Linda Zackari, Malmberget, för Ronnie Eliasson 
Zack går i mycket bra fart, stil och format. Söker av marken i stora fina slag. I slutet av andra 
släpp ses Zack fatta stånd, korrigerar sig och stöter ripa som han förföljer. FS. 2 släpp, 
släpptid 20 min. 0 ökl. 

ESH J SKEDOMS POLARVIDE SE54586/2017, äg & för Ellen Seldahl, Jukkasjärvi 
Polarvide startar i mycket bra fart och stil. Gör ett slag rakt ut i marken och blir borta. Ses 
göra några slag en bit fram i marken och blir på nytt bort. I andra släpp går Vide upp sig rejält 
och jagar hela släppet framför oss i mycket bra fart, stil och format. Fortsätter sitt fina sök i 
tredje släpp. Fattar stånd, partner kommer till och fattar eget stånd på samma ripor. På 
kommando reser Vide villigt och precist men går efter i flog och skott. FF. 3 släpp, släpptid 30 
min. 0 ökl. 

PT VIIJÄGARENS ALAYA SE25089/2018, äg & för Leif Lång, Luleå 
Alaya startar dagen i bra fart och stil i ett bra format. Kommer gärna in till föraren mellan 
slagen vilket stör kontinuiteten. Går upp sig i andra släpp och går nu mycket bra och får 
mycket mark med sig. I tredje släpp fattar partner stånd, Alaya kommer in i marken och bör 
kunna sekundera men gör inte det. När partner börjar avancera går Alaya förbi och fattar eget 
stånd. När fågeln går är Alaya lugn i flog och skott. Hon apporterar sedan bra. FF. 3 släpp, 
släpptid 30 min. 3 ökl. 

IRST ZINDRA SE47707/2019, äg & för Robert Olausson, Hortlax 
Zindra går sina tre släpp i mycket bra fart, stil och format. Revierar marken framför oss på ett 
mycket bra sätt. I tredje släp fattar Zindra stånd. Avancerar villigt på springande ripor. Reser, 
samtidigt som föraren gör en vurpa, är acceptabelt lugn i flog och apporterar sedan bra. FF. 3 
släpp, släpptid 25 min. 2 ökl.  

IRST DEN RÖDE JÄGAREN PETRONELLA FI44706/18, äg & för Jari Ruokojärvi, 
Haukipodas 



Petronella går i mycket bra fart, stil och format. Revierar marken framför oss på ett mycket 
bra sätt. Styrs i tredje släpp ner mot nyslagna ripor som vi ser på marken. Kommer in fel i 
vind, stöter och förföljer. FS. 3 släpp, släpptid 25 min. 0 ökl 

EST ORRLIDENS J-MAJKEN SE50913/2019, äg & för Astor Ejeklint, Kiruna 
Majken startar dagen mycket bra men växlar under släppen mellan bra och mycket bra. Är 
ojämn i sitt sök. Fattar i tredje släpp stånd, avancerar, gör ett kort slag till nytt stånd. 
Avancerar jaktligt tillsammans med sin förare. Är helt lugn i flog och skott. Apporterar bra. 
FF. 3 släpp, släpptid 30 min. 2 ökl.


