
ÖNFK FJÄLLPROV DUNDRET  
UKL/ÖKL 2022-10-16 
Domare: Peter Mattsson 
Domarelev: Torbjörn Ahnqvist 
Mark: Vänster sida väg och höger gryt 
Förhållanden: Svag växlande vind under dagen och chans på fågel för dom flesta 
hundarna. 

UKL 
GST PATJANEN´S VINISTELLA SE34481/2021 äg & för Lars Nilsson Koskullskulle. 
Vinistella går i första släpp i bra till mycket bra fart, format, reviering och en bra stil, 
fastnar något i markvittring.  
I andra släpp fortsätter hon som tidigare, partner har en chans på fågel, därefter tar 
Vinistella ett stånd inne i högt ris men vägrar resa fågel och utgår för dagen. 

EB.FS:FF Två släpp, totalt 20min 0UKL. 

ESH TAVVAÄTNOS CS RIPP SE19761/2021 äg & för Pierre Eriksson Gällivare. 
Ripp går i första släpp i bra till mycket bra fart, stil, format, har en del partnerintresse. 
I andra släpp så fortsätter han som tidigare, han har 2 chanser på fågel som partner har 
under släppet. I tredje släpp så fortsätter han som tidigare och partnerintresset blir för 
påtagligt och han avslutas för dagen. 

EB: FS Tre släpp totalt 24min 0Ukl. 

GST PATJANEN´S VILLA VALENTINA SE34480/2021 äg & för Lars Nilsson 
Koskullskulle.  
Valentina går i första släpp i bra till mycket bra fart, stil, format, reviering.  
I andra släpp så fortsätter hon som tidigare, hon tar ett stånd, reser försiktigt utan att 
kunna påvisa fågel. I tredje släpp så har hon chans på fågel vid två tillfällen då partner 
stöter fågel, under släppet fastnar hon en del i markvittring. I fjärde släpp så fortsätter 
hon som tidigare i bra till mycket bra fart, format, reviering och en bra stil där hon 
fastnar i en del markvittring. 

EB: FS Fyra släpp totalt 45min 0UKL.  

ESH ÖDEBYGDENS P MAGIC SNIPER SE36505/2021 äg & för Ola Backe 
Malmberget. 

Sniper går i sina två första släpp i bra fart, stil, format, reviering där kontinuiteten hade 
kunnat vara bättre, samt att han är något förarbunden. En bit in i andra släpp så lättar det 
en ripa i området där Sniper befinner sig och strax efteråt så tar partner stånd för en kull 
med ripor en bit bort. 
I tredje och fjärde släpp så går Sniper upp sig och går i bra till mycket bra fart,stil och 
format, är dock något förarbunden under dagen. 



EB: FS Fyra släpp totalt 49min 0UKL. 

EST TAVVAÄTNOS CS TJORVEN SE19794/2021 äg & för Laila Marakatt Kiruna. 
I fösta släpp går Tjorven i mycket bra fart, stil, format, reviering, är något förarbunden. 
I andra släpp så går Tjorven mycket bra fart, stil, format, reviering, hon tar ett stånd 
inne i högt ris, innan vi kommer fram så lättar det tre ripor utom jaktbart håll som vi ej 
kan bedöma och Tjorven förföljer en bit, hon kommer tillbaka och tar ett förnyat stånd 
och fågel lättar utan att vi kan bedöma situationen. I tredje och fjärde släpp fortsätter 
hon som tidigare, i slutet på fjärde släpp har Tjorven en stöt med respekt och strax 
efteråt har partner fågelarbete. 

EB: FS: FF Fyra släpp totalt 45min 0UKL. 

EST SKEDOMS SUSA SE30641/2021 äg & för Madelene Jonsson Kiruna. 
Susa går i sina två första släpp i mycket bra fart, stil, format och reviering.  
I tredje släpp fortsätter hon som tidigare men blir något för stor i sitt sök och blir något 
öppen i revieringen. 
I fjärde släpp mattas hon något och går i bra till mycket bra fart, stil, format och 
reviering. 

EB: Fyra släpp totalt 45min 0UKL. 

PH GAMEKEEPER´S GUNDE SE61048/2021 äg & för Sanne Johansson Kiruna. 
Gunde går i sitt första släpp i godtagbar fart, stil, format, reviering och är fixerad till 
förare. I andra släpp går Gunde upp sig och går i bra fart, stil, format och reviering. I 
tredje och fjärde släpp går Gunde upp sig något och går i bra och stundtals i mycket bra 
fart stil, i ett bra format, reviering. Önskvärt med en bättre kontinuitet, Gunde är under 
dagen något förarbunden. 

EB: Fyra släpp totalt 45min 0UKL. 

IRSH NORRLANDS GUIDENS VENOM SE42103/2021 äg & för Sofie Gidlund Kiruna.  
I första släpp går Venom i bra till mycket bra fart, bra stil, mycket bra format, fastnar en 
del i markvittring.  
I andra släpp går Venom upp sig och går i mycket bra fart, stil, reviering och utmärkt 
format. I tredje släpp går Venom i mycket bra fart stil, format, det lättar en ripa där 
hundarna befinner sig, ripan landar på en torrbacke och Venom går efter och går på en 
stöt och förföljer en bit. I fjärde släpp så fortsätter Venom som tidigare, han tar ett stånd, 
reser villigt och precist två ripor och är ej lugn i flog och skott och förföljer 40-50m.  
EB: FS: FF Fyra släpp totalt 45min 2UKL 
  



ÖKL 

EST HARDEGGKAMPENS E STINA SE19616/2021 äg Anders Gidlund & för Susanna 
Gidlund Kiruna. 
Stina går i första släpp i mycket bra fart, stil, format och reviering. 
I andra släpp fortsätter hon som tidigare, partner har ett stånd på en singelripa. 
I tredje släpp går hon som tidigare och visar upp ett utmärkt medvindssök, hon har en 
flott sekundering av partner som har ett resultatlöst stånd. I samband med inkallning så 
lättar det en fågel i området där Stina befinner sig. I fjärde släpp fortsätter Stina som 
tidigare, i slutet på släpp har partner fågelarbete. 

EB: FS: Fyra släpp totalt 45min 0ÖKL. 

EST RIPBÄCKENS A SALLY SE25027/2020 äg & för Patrik Eriksson Stålnacke 
Kiruna.  
Sally går i första släpp i mycket bra fart, stil, format och reviering. I andra släpp 
fortsätter hon som tidigare, partner har en stöt och strax efteråt har partner ett stånd där 
Sally sekunderar flott. I tredje släpp fortsätter hon som tidigare och visar upp ett mycket 
bra medvindssök, hon fattar stånd som hon sedan löser själv. I fjärde släpp så fortsätter 
hon som tidigare i mycket bra fart, stil, format, hon tar ett stramt stånd för två ripor, 
reser villigt och precist, skytten fäller en ripa men hon är ej lugn i flog och skott och 
förföljer den andra ripa för långt och avslutas för dagen. 

EB: FS: FF Fyra släpp totalt 45min 0ÖKL 

PH JAKTGLÖDENS CUBA LIBRE SE29159/2018 äg & för Clivia Erdel-Kickeritz 
Gällivare. 
I första släpp går Cuba Libre i mycket bra fart, bra stil, bra format, reviering. I andra 
släpp går han i mycket bra fart, bra stil, format, har i början en del partnerintresse. 
Han tar ett stånd, singelripa lättar och Cuba Libre förföljer över en kulle utan att vi kan 
se hur långt han går efter, strax efteråt kommer han jagandes efter en hare där han 
passerar oss utan att kunna stoppas och avslutas för dagen. 

EB: FF Två släpp totalt 20min 0ÖKL. 

EST RIPBÄCKENS ISA SE25026/2020 äg & för Thomas Magnusson Kiruna. 
I första släpp går ISA i godtagbar till bra fart, bra stil, format, reviering och fastnar en 
del i markvittring. I andra släpp går ISA upp sig och går i bra fart, stil, format. Partner 
har en stöt på en kull med ripor, strax efteråt tar ISA stånd, avancerar i etapper, hon är 
komplett lugn i flog och skott, samt apporterar utlagd ripa mycket bra. Hundarna släpps 



på och ISA tar strax efteråt ett förnyat stånd där partner ej sekunderar ISA och ödelägger 
situationen. 

EB: FS: FF Två släpp totalt 20min 3ÖKL. 

EST MAHJORTS C CLARA SE21355/2020 äg Mikael Hjort & för Tina Hörnell Kiruna. 
I första släpp går Clara i bra till mycket bra fart, bra stil, format, reviering, i slutet på 
första släpp lättar det en ripa i området där hundarna befinner sig. 
I andra släpp går Clara i mycket bra fart, bra stil, mycket bra format, reviering. Fågel 
lättar i området Clara befinner sig utan att vi kan bedöma situationen. Strax efteråt tar 
Clara stånd, avancerar i etapper och är lugn i flog och skott, vägrar att apporterar fälld 
fågel trots upprepade försök och avslutas för dagen. 

EB: FS: FF Två släpp totalt 20min 0ÖKL. 

IRSH ZACK SE47712/2019 äg Lina Zakari & för Ronnie Eliasson Malmberget. 
I första släpp går Zack i bra till mycket bra fart, mycket bra stil, bra format och 
reviering. I slutet på första släpp lättar det en ripa i området där hundarna befinner sig 
och Zack kan stoppas av förare. I andra släpp går Zack i mycket bra fart, stil, format och 
reviering, han går på en stöt och kan stoppas av förare. Strax efteråt har partner stånd 
för ripor, hundarna släpps på och partner tar förnya stånd som Zack ej respekterar och 
går förbi stående partner och har därefter tre stötar med respekt och avslutas för dagen. 

EB: FS Två släpp totalt 20min 0ÖKL 

Domare: Peter Mattsson  
Domarelev: Torbjörn Ahnqvist 


