
SNFK Arjeplogsfjällen 
Skl:20220423 
Mark: Smuollevagge 
Domare: Johan Backlund  
Förhållanden: Varmt, soligt och svag vind 
 
PH J SOLLIDALENS C MAXIMUS SE38203/2015,  äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax,  
Ph  Skeirutj R-Nero SE25356/2019, äg & för Mikael Kangosjärvi, Hortlax 
PT  SKEIRUTJ RAIJA SE25351/2019, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 
EST  JAKTSTORMENS COL SE31994/2018, äg & för Dick Edin, Luleå 
IRST J HADSELÖYA'S CHILLI SE47953/2017, äg & för Robert Eskilsson, Umeå 
IRSH J TÄRNAFJÄLLENS EDWARD AV ALTA SE40809/2014, äg & för Olof Westerlund, 
Arjeplog 
IRSH  FJÄLL LYCKANS LT-VIDAR SE41932/2019, äg Mats Haapaniemi , Kiruna, för Ulrika 
Haapaniemi 
IRST J STRÄVSAMMA JIPPII SE46197/2016, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 
PT  BORGEFLON'S XJ CHAMPAGNE SE34134/2018, äg & för Lisa Lindberg, Arvidsjaur 
PT J ROKKOMBORRES B LUNA SE35913/2016, äg & för Jonatan Öhman,  
EST  SLETTHALLENS PRIMA SE44456/2019, äg & för Magnus Dahlgren,  
PT  KARACANIS SPIRIT NO42170/2018, äg Öystein Nilsen, Bodö, för   
EST  OMNSFJELLTOPPENS YLVA NO37805/14, äg & för Lars Espolin Johnson, Bodö 
IRSH  HJERKINNHÖAS MOHITO SE45259/2019, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 

 
1:a rundan – 15 min 
Chilli – Prima - Mohito 
Chilli startar släppet med en stöt av singelripa som hon sedan förföljer. Hon utgår därmed. 
Mohito sätts in som ny partner. Prima tar förningen i släppet. Hon tar ett stånd. Föraren 
kommer fram och avancerar, men ingen fågel kan presenteras. Mohito går bättre i slutet av 
släppet.  
Rangering: Mohito, Prima 
 
Champagne – Luna 
Luna tar föringen i detta släpp. Champagne upplevs oinspirerad. I slutet av släppet tar 
Champagne stånd. När vi är på väg upp ansluter Luna som inte respekterar partners tomstånd. 
Luna utgår därmed. Även Champagne utgår då hon inte håller måttet för denna klass denna 
dag.  
Rangering: Mohito, Prima,  
 
Nero – Col 
Hundarna går i mycket bra fart och stil. Col blir något öppen i sitt söksupplägg. Nero tar 
stånd, fågel lättar innan vi kommer till. Han är lugn i flog. När Nero går på igen justerar han 
sig och tar nytt stånd. Fågel går och han är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt.  
Rangering: Nero, Mohito,  



EB: Nero FF, Col FS 
 
Jippi – Spirit 
Spirit startar i mycket bra fart och stil. Gör ett stort slag ut i marken och blir sedan borta 
resten av släppet. Jippi går i bra fart och stil. Får ha marken för sig själv eftersom partner är 
borta. Förare och domare trampar upp fågel. Spirit utgår.  
Rangering: Nero, Mohito, Prima, Jippi, Col 
EB: Jippi FS 
 
Vidar – Ylva 
Bägge hundarna startar i mycket bra fart och stil. Ylva blir något öppen i sitt söksupplägg. 
Föraren till Ylva meddelar att Vidar har tagit stånd längre fram i marken. När förare kommer 
till reser Vidar precist singelripa. Han är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt.  
Rangering: Vidar, Nero, Mohito, Prima, Jippi, Ylva, Col 
EB: Vidar FF, Ylva FS 
 
Maximus – Raija 
Bägge hundarna startar i mycket bra fart och stil. De får mycket mark med sig i god kontakt 
med sina förare. Maximus tar stånd en bit ut i marken. När förare kommer till får han besked 
om att resa. Maximus reser singelripa och är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. Vi 
släpper på hundarna igen. Raija går ut i marken och tar stånd. Fågel går när föraren kommer 
till. Raija är inte lugn i flog och skott så hon utgår därmed. 
Rangering: Maximus, Vidar, Nero, Mohito, Prima, Jippi, Ylva, Col 
EB: Maximus FF 
 
Edvard – Col 
Båda hundarna startar i mycket bra fart och stil. Col styrs nu mer aktivt av sin förare för att 
hon ska hålla sig i anvisad mark. Edvard arbetar på i mycket bra kontakt med sin förare. Col 
hittas i stånd bland fjällbjörkarna. Reser singelripa och är lugn i flog och skott. Apporterar 
korrekt.  
Rangering: Maximus, Vidar, Nero, Edvard, Mohito, Prima, Jippi, Ylva, Col 
EB: Col FF, Edvard FS 
 
Andra rundan – 15 min 
 
Ylva – Jippi 
I detta släpp drar Ylva iväg och försvinner, blir borta hela släppet.  
Rangering: Col, Jippi 
 
Prima – Mohito 
Prima tar stånd. Reser trögt. När fågeln kommer på vingar går hon för långt efter och utgår 
därmed. Mohito går i bra fart och stil i detta släpp.  
Rangering: Col, Mohito, Jippi 



EB: Mohito FS 
 
Nero – Edvard 
Bägge hundarna jobbar på som tidigare. Nero stöter fågel i medvind och är helt lugn. Edvard 
fortsätter jobba på.  
Rangering: Col, Nero, Edvard, Mohito, Jippi 
Vidar – Maximus 
Bägge hundarna startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med sina förare. Maximus 
hittas i stånd. Fågel går men han är lugn i flog och skott. Vinnaren för dagen är därmed klar.  
 
1 SKL + Cert Maximus 
30 minuter och två släpp 
 
2 SKL + CK Vidar 
30 minuter och två släpp 
 
3 SKL Col 
30 minuter och två släpp 
 
4 SKL Nero 
30 minuter och två släpp 
 
Tack för en trevlig dag på fjället. Tacksam att alla hundarna kom till rätta.  
/Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


