
UKL/ÖKL 20220820, Arvidsjaur, SNFK 
Domare: Rolf Sandström 
Mark: Hungerträsket 
Förutsättningar: 25 talet fåglar, skapliga förutsättningar och vindar. 

Ukl: 
ESH  Ripvittrens NH Rocky SE40648/, äg & för Nina Lindström, Altersbruk 
Rocky startar i bra fart och stil, större format önskas. Stånd, ripa lättar oprecist bredvid Rocky 
som är lugn. Börjar lite bättre i andra släpp, men går tillbaka som han gick i första. 30 min. 3 
Ukl. 

IRST  Lyngtrollas VB Izy SE14002/2022, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 
Izy söker i mycket bra fart och stil. Ripor lättar och Izy ses i stånd och hon respekterar. Tar 
strax efter nytt stånd, avancerar och reser ripa. Helt lugn i flog och skott. Izy fortsätter sitt fina 
sök i andra släpp men stöter ripor i omgångar i medvind och lugnas. 30 min. 1 Ukl. 

Ökl 
PT  BLACK LUCKYS CLEO SE60520/2019, äg & för Hans Bengtsson, Bonässund 
Cleo går i mycket bra fart och stil, lite ojämn i början men går bättre i slutet av första släpp. 
Ripa ses lätta där Cleo är. Andra släpp, stånd, Cleo avancerar men kan inte påvisa fågel. Fågel 
hörs lätta från träd då vi går vidare.  Har ett tomstånd i tredje släpp. Blir lite omständlig och 
snäv i fjärde släpp, stöter ripa och stoppas. Föraren trampar även upp en ripa. I femte släpp 
går Cleo i bra format. Stånd, avancerar men utan resultat. Nytt stånd, ripa lättar och Cleo är 
lugn i flog och skott. Apporterar utlagd ripa. 68 min. 3 Ökl. 

PH  VET POINT'S TAGE SE35090/2018, äg & för Johan Backlund, Piteå 
Tage går hela dagen i mycket bra fart och stil. Önskar ibland lite bättre kontakt i tätare skog. 
Vi hör fågel lätta framför oss i första släpp. I fjärde släpp tar Tage med sig mycket med mark 
på öppen myr och det resulterar i ett fint stånd, tar om och nytt stånd. Avancerar och fågel 
lättar. Lugn i flog och skott. Lägger ut ripa. Tage är fram till fågeln, men vägrar apportera. 58 
min. Utgår! 0 Ökl. 

Tack för en trevlig dag i skogen! 

Arvidsjaur 2022-09-06 

Rolf Sandström


