ÖNFK Dundret
UKL/ÖKL 2022-04-24
Domare: Roger Larsson
Mark: Dundret Soldalen
Förhållanden: Några minusgrader på natten senare under dagen 10 plusgrader och klarblå
himmel, svag nordlig vind vind, Föret var betong på morgonen, perfekt resten på dagen.
Fågeltillgången var mkt bra, alla fick sin chans och några fick flera.
Ukl
ESt Skedoms Silke SE30645/2021, äg & för Ellen Seldahl, Jukkasjärvi
Silke söker av fjällsida mkt bra i mkt bra fart och stil, helt självständig. Fortsätter mkt bra i
andra släpp, har ett stånd som hon löser när vi kommer fram, partner finner fågel två ggr i
detta släpp. I tredje släpp så är Silke fortsatt stark men upplägget störs av upprepade stånd och
markeringar som inte leder till något. Blir för ineffektivt. Avslutas FS 3 släpp 0Ukl
ESH Hicke SE56340/2020, äg & för Peter Göransson, Kiruna
Hicke startar i mkt bra fart och stil i brant fjällsida med björkskog, söker bra, själva upplägget
blir lite lidande av att Hicke vill gärna springa bakom partner av och till. I sitt andra släpp så
söker Hicke nu självständigt, söker med mkt bra fart och stil, söker bra men partner finner
fågel och har två fågelarbeten i detta släpp. Hicke visar sig lydig och lättförd. I sitt tredje
släpp så fattar Hicke stånd med partner sekunderande mkt bra bakom, Hicke avancerar mkt
bra men ingen fågel kommer på vingarna, senare i släppet så fattar Hicke stånd igen och när
partner kommer in så går han loss och inte denna gång heller observeras ngn fågel, och i slutet
av släppet så har partner ett fågelarbetet som Hicke hade chansen på. I fjärde släpp så söker
Hicke fortsatt bra. Och i femte släpp så blir det en stöt tillsammans med partner och nu börjar
dagen ta ut sin rätt och Hicke tappar formatet och måste manas på. FS 5 släpp 60 minuter 0
Ukl
PT Aude's Extra SE46465/2021, äg Ylva Hardeson, Docksta, för Björn Antonsson
Extra går i mkt bra stil och mkt bra till utmärkt fart i alla sina släpp, i första släpp så söker
Extra av stor mark med mkt bra reviering, format och med mkt bra kontakt. I sitt andra släpp
konkurrerar Extra med partner och samman med partner så blir det en stöt på spelripa och
Extra går ungdomligt efter, senare i släppet så fattar hon stånd och jag ser Extra lösa ut med
fart, Senare i tuff konkurrens så fattar Extra ett kort stånd, ripan kommer på vingarna och
Extra förföljer med partner långt i skott och flog. I tredje släpp så sekunderar Extra partner
som står kopplas upp medan partner avancerar. Senare i släppet så står partner igen men Extra
kommer in i situationen men ingen fågel på vingarna. Senare i släppet så fattar Extra ett flott
stånd, när vi kommer till skotthåll så lättar ripan och Extra är helt lugn i flog och skott. FF,
3släpp 40 minuter 2 Ukl
EST Tavvaätnos Cs Cilla SE19795/2021, äg & för Ingemar Johansson, Malmberget
Cilla söker mkt bra av marken i motvind, format, bredd och reviering är mkt bra och helt
självständig, visar dessutom upp mkt bra fart och stil. I sitt andra släpp söker Cilla utmärkt

och det resulterar i ett stånd, Cilla reser villigt och lugn i flog och skott. Då det är tid kvar så
släpper vi på igen och Cilla fattar ännu ett flott stånd, reser djärvt och återigen lugn i flog och
skott, FF 2 släpp 28 minuter 1 Ukl Hp
EST Hardeggkampen's E-Stina SE19616/2021, äg & för Kicki Gidlund, Kiruna
Stina i mkt bra fart och stil, söker av grytet mkt bra i sid/medvind, får med sig marken i stora
slag med god kontakt helt självständigt. I sitt andra släpp så stöter Stina med partner och
förföljer ungdomligt, tar senare i släppet ett kort stånd samman med partner, ripan kommer på
vingarna och Stina förföljer inom tredjeprisgränsen. Jobbar fortsatt mkt bra i tredje släpp. Och
i fjärde släpp så stöter hon tillsammans med partner och respekterar godtagbart för klassen.
FF, FS 4 släpp 50 minuter 3 Ukl

IRSH Ripfinnarens Epa Finn SE16720/2021, äg & för Mikael Johansson, Kiruna
Finn visar upp mkt bra fart och stil i första släpp, söker bra, vill gärna kontrollera partner,
ligger ofta och skuggar partner, I sitt andra släpp så har pistolen kommit till användning och
Finn är nu helt självständig, ses vid två tillfällen förfölja ripa ett stycke men kan förmås att
avbryta. Fortsätter mkt bra i tredje släpp, i sitt fjärde släpp så löper en ripa ut från en gran och
Finn stoppas på signal, lugnar ner sig och har ett diffust stånd, när vi kommer till så lättar
ripan på drygt hagelhåll och Finn förföljer men ägarens röstresurser är inte att leka med och
Finn avbryter inom tredjeprisavstånd och sätter sig. FS,FF 4 släpp 50 minuter 3 Ukl
Ökl
ESH J Skedoms Polarvide SE54586/2017, äg & för Ellen Seldahl, Jukkasjärvi
Polarvide startar sitt första släpp med att gå rakt ut uppför fjällsidan i medvind, blir sedan
borta hela släppet och återkommer inte förrän långt efter släppets avslut. IF Utgår 0 Ökl

IRST Zindra SE47707/2019, äg & för Robert Olausson, Hortlax
Zindra startar i medvind uppför stor fjällsida med barmarksfläckar mkt bra, får med sig
marken på bägge sidorna om den tänkta mittlinjen mkt bra. I sitt andra släpp så startar Zindra
mkt bra men efter ett tag så börjar Zindra tappa lite av fart, stil och format, vilket resulterar i
att partner har två fågelarbeten. I sitt tredje släpp så tar Zindra kommandot över partner, hittas
i stånd, ripan lättar på jaktbart håll Zindra lugn i flog och skott, apporterar bra utlagd fågel,
senare nytt stånd, Zindra reser och två fåglar lättar, återigen lugn i flog och skott. FS,FF 3
släpp 40 minuter 2 Ökl
IRST Den Röde Jägarens Petronella FI44706/18, äg & för Jari Ruokojärvi, Haukipodas

Petronella i mkt bra fart och stil visar upp ett mkt bra sök, drar mot vinden och fattar stånd
långt fram, reser ngt trögt, men lugn i flog och skott, får en svår apport då ripan bara flög 50
meter och satte sig och spelade, trots det så apporterar hon bra. I sitt andra släpp så startar
Petronella mkt bra vilket resulterar i ett stånd, avancerar ngt trögt och lugn i flog och skott. Vi
släpper på igen och Petronella fattar stånd men tjuvreser och går för långt efter för
öppenklass. Utgår FF, 2 släpp 25 minuter 0 Ökl
ESH J Finnlidens Floke SE51453/2016, äg & för Ronnie Eliasson, Malmberget
Mkt bra fart och stil i första släpp drar ut åt vänster och blir borta, under tiden har partner ett
fågelarbete, föraren anmäler stånd, men när jag närmar mig ser jag fågel i luften men ingen
Floke ses förfölja, och han kommer strax in till föraren. I sitt andra släpp så drar Floke ut åt
kanten vilket resulterar i att partner har två fågelarbeten i marken framför mig, det blir för
belastande för Floke och han avslutas. Utgår FS två släpp 30 minuter 0 Ökl

Två dagar med superväder och gott om ripor på Dundret så är det extra roligt att få avsluta
säsongen med flera pristagare och några som hade dagen idag, andra hade inte turen med sig
men kommer säkert igen till hösten efter sommarvilan.
Luleå 2022-04-25 Roger Larsson

