
 
  
ÖNFK DUNDRET 
SKL 20220917,  
Domare: Ronny Hartvigsen 

PH SUCH Vetpoint´s Mink SE35095/2018, äg & för Lena Partapuoli-nordin, 
Jukkasjärvi 
Mot raija: raija förer slippet på bedre fremdrift i medvind. Stand uten 
resultat på mink.stand på raija.når förer kommer til reiser raija villig 
og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd.rype felles (vp)raija 
apporterer utmerket. Senere stökker raija rype og er rolig. 
Raija over mink som utgår. 

PT J Bella SE38014/2014, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 
Mot bimbo:bimbo förer slippet på större format og kontinutet.bella holder 
også klassenivå. 
Bimbo over Bella 

Mot taiga:taiga förer slippet på större format og plan i söket.stand 
Taiga. Justerer seg til ny stand. Ryper letter men taiga holder sin 
stand.når förer kommer til letter stort rypekull presist forran taiga som 
er rolig i oppflukt og skudd.apporterer ok. 
Taiga over Bella. 

Mot Bimbo: veksler om föringen. Begge jakter utmerket. 

PH J SE UCH Vetpoint´s Boss SE36296/2014, äg & för Sanne Johansson, 
Kiruna 
Mot Teo:Teo förer slippet på större format og kontinutet. Boss jakter 
også Glimrende.rype letter der Boss befinner seg. Senere stökk på Teo, 
som blir for urolig og utgår. 

Boss utgår senere på dagen ut av listen på grunn av tragisk Hendelse. 

PH  Jofjällets Rippoint Teo SE23902/2018, äg & för Sverker Örmin, Hemavan 
Mot Boss.Teo förer slippet på större format og kontinutet.rype letter der 
Boss befinner seg. Senere stökker Teo rypekull, og blir for urolig og 
utgår. 
  
Pt  Kokanee´s Bimbo SE30820/2019, äg & för Sara Lewerentz, Tvärålund 
Mot: Bella:Bimbo förer slippet på större format og kontinutet. 
Bimbo over Bella 

Mot: Taiga: 7.5 min Taiga förer slippet. Bimbo holder også klassenivå. 
Taiga over Bimbo 

Mot: Bella. 7,5 min Hundene veksler om föringen og jakter glimrende. 
Settes likt 

  
PT  Jofjällets Rippoint T'Ärtan SE23900/2018, äg & för Anna Edvall, 
Storuman 
Mot Rosebank: artan förer slippet på större format. 

Artan stökker rype og er rolig. Senere stökker Rosebank ryper og er rolig 
senere kort stand artan. Rype letter för förer er inne på hold,og artan 
blir for urolig. Begge utgår. 



  
PT J Carnbrings Rosebank SE13000/2014, äg & för Sandra Carlander, Fristad 
Mot artan: artan förer slippet på större format. 
Stökk artan, som er rolig. Senere stökk Rosebank, som er rolig. 
Senere kort stand på artan.rype letter för förer er på jaktbart hold, og 
artan blir for urolig. Begge utgår. 
  
Pt  Skeirutj Raija SE25351/2019, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 
Mot Taiga: veksler om föringen i starten, senere overtar raija föringen. 
Det letter rype i område der Taiga befinner seg. 
Raija over Taiga 

Mot Mink: Raija förer slippet  på bedre dybde i medvind.stand uten 
resultat på mink. Senere stand Raija.når förer kommer til reiser Raija 
villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Rype felles 
(vp)Raija apporterer utmerket fellt rype. 
Senere stökker Raija rype, og er komplett rolig. 
Raija over mink som utgår. 
Raija tildeles i dag 1skl i dag. 
  
IRSH  Fjälllyckans LT Vidar SE41932/2019, äg & för Mats Haapaniemi, 
Kiruna 
Mot nora: Nora förer slippet på större dybde i medvind. 
Begge hundene er ute på höyre flanke. Vidar markerer litt. Rype letter og 
begge hundene forfölger og utgår. 

PT SJCH Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015, äg & för Peter Mattsson, 
Gällivare 
Mot Luna:hundene veksler om föringen. Stökk på tina, som er rolig. 
Senere 2 stökk til på Tina. Begge utgår. 

  
IRST J Giddesdotters Taiga SE46085/2016, äg & för Sofie Gidlund, Kiruna 
Mot Raija:Hundene veksler om föringen i starten, etter Hvert overtar 
Raija föringen. Ryper letter i området der Taiga befinner seg. 
Raija over Taiga. 
Mot Bella 7,5 min. Taiga förer slippet. På bedre format og plan i söket. 
Stand Taiga. Justerer seg til ny stand. 2 ryper letter, men Taiga hulder 
sin stand. Når förer kommer til letter stort rypekull presist forran 
Taiga som er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer ok. 
Taiga over Bella. 
Mot Bimbo: 7,5 min. Taiga förer slippet på större format.Bimbo Holder 
også klassenivå. 
Taiga over Bimbo. 
Taiga tildeles i dag 2 skl 

  
PT J Rokkomborres B Luna SE35913/2016, äg & för Jonatan Öhman, Gällivare 
Mot Tina: hundene veksler om föringen. Stökk Tina, som er rolig. 
Senere 2 stökk til på Tina. Begge utgår. 

  
Pt  Forsrännarens Nora SE40574/2020, äg & för Leif Vanhainen,  
Mot vidar:Nora förer slippet på större dybde i medvind.begge hundene er 
ute på höyre flanke. Vidar markerer litt,. Rype letter og begge hundene 
forfölger og utgår.


