
ÖNFK  Dundret 
UKL/ÖKL 2022-04-23 
Domare: Roger Larsson  
Mark: Dundret Savannen 
Förhållanden: Några minusgrader på natten senare under dagen 7-10 plusgrader och klarblå 
himmel, svag nordlig vind vind, Föret var betong på morgonen, perfekt mitt på dagen och 
något genomslag på em. Fågeltillgången var mkt bra, nästan alla fick sin chans och några fick 
flera. 

Ukl 

EST  Midashällans Vl Nala SE21995/2019 , äg & för Andreas Boström, Skellefteå. 

 Nala startar dagen med att visa upp mkt bra fart och stil med ett sök som är bra med några 
mkt bra slag i bredd och djup i björkskog och medvind. Fortsätter sitt andra släpp med att 
söka fortsatt bra med enstaka mkt bra slag. I sitt tredje släpp så tappar Nala av i intensitet och 
format, och håller ej klassnivån längre. IF 3 släpp 35 minuter 0 Ukl 

PH  Vet Point's Tim SE22800/2021, äg & för Tomas Hedqvist, Jukkasjärvi. 

Tim visar hela dagen att han går i mkt bra stil, farten är mkt bra till utmärkt. I sitt första släpp 
i medvind och björkskog så visar Tim mkt hög klassnivå vad gäller reviering, kontakt och 
format på söket, helt förutsägbart. Så fortsätter han sitt mkt bra till utmärkta sök hela dagen i 
tredje släppet ses han i stånd, kan ej bedöma vad som hände men riporna kommer på vingarna 
och han tar sig en ungdomlig tur efter. I fjärde släpp så stöter han två ripor och visar då att han 
är lydig, senare i femte släppet så har partner ett fågelarbete. FF,FS 5 släpp 60 minuter 0 Ukl 

ESt   Haraldstorpets Sulitelma SE65206/2020, äg & för Olle Cederquist, Södra Sunderbyn.  

Sulitelma startar med att visa upp mkt bra fart och stil och ett bra sök, senare i släppet så 
växlar Telma upp till ett mkt bra sök i format och reviering. Fortsätter i andra släpp med att 
söka bra till mkt bra och helt självständig. I tredje släpp söker Telma bra i motvind, kunde 
bredda söket då marken är stor och vinden perfekt. I Sitt fjärde släpp så jobbar Telma bra men 
orkar börjar nu tryta men stöter ripa och förföljer ungdomligt. FF 4 släpp, 50 minuter 0 Ukl 

EST  Tavvaätnos Cs Tjorven SE19794/2021, äg Isabell Marakatt, Kiruna, för Isabell 
Marakatt 

Tjorven är en stark och snabb unghund och helt självständig, visar hela dagen upp mkt bra till 
utmärkt fart och stil på det snabba underlaget, söker i första släpp i medvind mkt bra i 
björkskog. I sitt andra släpp i kuperad öppen mark fortfarande i medvind går hon mkt bra/
utmärkt i sina sökskvaliteter.I sitt tredje släpp så fortsätter hon som tidigare. I fjärde släpp så 
har hon en chans som partner tar. Jag tar ut henne i ett femte släpp för att om möjligt få till ett 
fågelarbete och i släppets sista sekund när marken nästan är slut så ser vi Tjorven i stånd, hon 
avancerar framåt mkt bra, en ripa lättar lite oprecist framför henne några meter i sida, hon är 



lugn i skottet och då lättar ”hennes” ripa precist framför henne och Tjorven är lugn i floget. 
FF, FS 5 släpp 60 minuter 1 Ukl Hp 

ESH  Skedoms Simba SE30650/2021, äg Per Henriksson, Gällivare, för Lasse Tano 

Simba i mkt bra fart och stil i sitt första släpp i medvind och björkskog, söker bra med enstaka 
mkt bra slag, visar sig ngt intresserad av var partnern springer men föraren jobbar med att få 
Simba på andra tankar. I sitt andra släpp jobbar Simba nu helt självständigt, söket är bra. I 
tredje släpp söker Simba bra med enstaka mkt bra slag, visar ngt partnerintresse. I fjärde släpp 
så börjar dagen ta ut sin tribut och Simba tappar sitt sök. IF 4 Släpp 0 Ukl 

ESH  Skedoms Son Of Myrheden SE30648/2021, äg & för Lars G Tano, Gällivare 

Son i mkt bra fart och stil i alla sina släpp, söker av stor medvindsmark mkt bra, får med sig 
mkt mark. Fortsätter så i andra släpp som går på mkt brant fjällsida längst bort i marken och 
sidvind, hittas i stånd mot några björkar tillsammans med partner som står i helt annan vinkel, 
vid samresningsorder så lättar ripan och Son är helt lugn i flog och skott. FF,2 släpp 30 
minuter 1 ukl 

EST  Hardeggkampen's E-Stina SE19616/2021, äg & för Anders Gidlund, Kiruna   

Stina visar upp mkt bra/utmärkt fart och stil, söker bra, väldigt stort i öppen och kuperad 
medvindsmark, kontakten önskas bättre, är lite oförutsägbar var hon dyker upp. I andra släpp 
söker Stina nu bra till mkt bra på brant fjällsida stort men nu med bättre kontakt, hittas i stånd 
tillsammans med partner, reser mkt bra och lugn i flog och skott. Får ett tredje släpp och nu i 
översiktlig motvindsmark och visar upp mkt bra sök med god kontakt, bredd och reviering. 
FF, 3 släpp 45 minuter 1 Ukl 

Ökl 

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

Isa i mkt bra fart och stil söker av mark i medvind bra, det lättar en fågel framför föraren i 
mark som borde ha varit avsökt, men förarna åker för fort fram i marken, Isa kommer in i 
marken igen och ripa lättar bakom henne. I sitt andra släpp så har hon en ny chans på fågel 
som partner tar i stället, Och nu har hon haft tre chanser på fågel och avslutas härmed. FS 2 
släpp 25 minuter. 0 Ökl 

EST  Mahjorts C Clara SE21355/2020, äg & för Mikael Hjort, Abisko 

Clara i mkt bra fart och stil, söker av medvindsmark bra men chans på fågel två ggr i mark 
som Clara borde ha sökt igenom. I andra släpp mot två olika partners så har Clara två chanser 
till som partner tar i stället. Avslutas efter fyra chanser på fågel. FS, 2 släpp 25 minuter 0 Ökl 

IRS  ZINDY SE47709/2019, äg & för Harry Oskarsson, Gällivare 

Zindy i mkt bra fart och stil söker av öppen medvindsmark mkt bra i första släpp vad gäller 
reviering, bredd och format. I sitt andra släpp på brant bergssida i sidvind söker Zindy mkt 
bra, hittas i stånd, när vi kommer till så lättar en ripa helt från fel ställe långt i sida från Zindy 
utan hennes påverkan. som dessutom inte märker att någon fågel lättat. I sitt tredje släpp i 



motvind och fortsatt mkt bra sök som leder till att Zindy hittas i stånd, föraren litar på sin 
hund och är helt lugn och sansad och vi går upp mot Zindy, resningorder ges och Zindy 
avancerar rakt mot fågeln som lättar precist framför henne på mkt bra jaktbart håll, helt lugn i 
flog och skott och avslutar dagen med en utmärkt apport. FF, 3 släpp 40 minuter 1 Ökl 

ESH  TAVVAÄTNOS WILLY-CLAY SE32427/2018, äg & för Tony Johansson, Kiruna 

Willy i stor medvindsterräng så söker Willy mkt bra med mkt bra fart och stil, får med sig mkt 
mark i god kontakt. I sitt andra släpp så får Willy strålen rätt efter start och fattar ett stiligt 
stånd, avancerar på resningorder mkt bra, helt lugn i flog men travar fram till gränsen för 
tredjepris när skottet går. Vi lägger ut ripan men Willy vill idag inte apportera. Utgår. 2 släpp 
20 minuter 0 Ökl 

  

PH J SE UCH VET POINT'S BOSS SE36296/2014, äg & för Sanne Johansson, Kiruna 

Boss är en rejäl hanhund som startar dagen i mkt bra fart och stil, söker bra, stort på ena 
flanken mot vinden, kontakten och bredden framför mig önskas bättre, blir borta en stund i 
slutet och under tiden lättar orre i omgångar långt fram i terrängen och ingen Boss ses i 
samband med att fåglarna tar till vingarna. I sitt andra släpp visar Boss upp ett stort sök i 
sidvind och får nu med sig intressant mark mkt bra. Hittas i stånd mot barmarksfläck och 
avancerar mkt bra respekterar mkt bra i flog och skott. Avslutar dagen med en utmärkt apport. 
FF, 2 släpp 30 minuter 2 Ökl 

EST J HÖGMYRSTUAS MIRA NO53002/17, äg & för Kolbjörn Botnmark, Nordland 

I sitt första släpp så går Mira i mkt bra fart och stil, söker stort i medvind, slår ner i en ravin 
full med granar blir borta en stund, under tiden lättar orrar i omgångar långt fram (flera 
hundra meter) i terrängen utan att jag ser om Mira är inblandad. Söker i sitt andra släpp bra, 
har en chans på fågel, i sitt tredje släpp så fortsätter hon som tidigare. Och i sitt fjärde så 
kommer chansen, på Tv-Myren så söker Mira av mkt mark i god kontakt, fattar stånd, reser 
fågel och respekterar bra, men dessvärre kan Mira inte förmås att apportera utlagd ripa. Utgår. 
FS, FF 4 släpp 45 minuter 0 Ökl 

En dag när Dundret visar upp sin allra bästa framsida, lite tufft att gå upp till marken men vad 
att göra när liftarna inte gick, bra och kunnig markledare som guidad oss genom dagen med 
betyget utmärkt, deltagarna sken i kapp med solen och några hade dagen idag. 

Luleå 2022-04-25 Roger Larsson 


