
ÖNFK FJÄLLPROV PIRTTIVUOPIO 
UKL/ÖKL 2022-09-25 
Domare: Mikael Kangosjärvi 
Domarelev: Torbjörn Ahnqvist 
Mark: Östra gryt 
Förhållanden: I början av dagen svag vind och dålig vittring efter lördagens regnande, 
torkade upp under dagen och skapade bättre vittring under eftermiddagen med chans på 
fågel för samtliga hundar. 

UKL 
EST SKEDOMS SILKE SE30645/2021, äg Ellen Seldahl & för Mikael Seldahl 
Jukkasjärvi 
Silke går i sin två första släpp i mycket bra fart, stil, format och reviering och får 
mycket mark med sig. I andra släpp trampar förare och domare upp två ripor i terrängen 
och hon tar en sväng efter dom. Därefter blir hon någon öppen i sitt sök. 
I tredje släpp mattas Silke en aning och går i bra fart, stil och format. Hon tar ett stånd 
och när förare och domare närmar sig, lättar en singel ripa och resning hinner ej visas. 
Silke är ej lugn i flog och skott, hon går efter en bra bit, senare i släppet har Silke en stöt 
med eftergång och avslutas för dagen. 
EB: FS, FF, Tre släpp, totalt 40 minuter 3 Ukl. 

EST TAVVAÄTNOS CS TJORVEN SE19794/2021, äg & för Isabella Marakatt Kiruna. 
Tjorven går i alla sina släpp i mycket bra till utmärkt fart, stil, format och reviering, får 
massor av mark med sig. 
I tredje släpp så har hon chans på fågel som partner har, och senare i släppet går Tjorven 
på en stöt med spontan respekt.  
I fjärde släpp finnes Tjorven i stånd, och i samma sekund som förare ger 
resningskommando så lättar en singelripa och Tjorven är komplett lugn i flog och skott. 
EB: FS, FF, Fyra släpp, totalt 50 minuter 1 UKL. 

PT AUDE´S  EXTRA SE46465/2021, äg Ylva Hardeson & för Björn Antonsson 
Jukkasjärvi 
I första släpp går Extra i mycket bra fart, stil, där formatet varierar från bra till mycket 
bra. Hon har ett stånd utan att kunna påvisa fågel. 
I övriga släpp går Extra i mycket bra fart, stil, format, reviering och får all önskad mark 
med sig.I tredje och fjärde släpp har Extra chans på fågel som partner förvaltar, samt ett 
stånd utan att kunna påvisa fågel. 
EB: FS, Fyra släpp, totalt 50 minuter 0 Ukl. 

GSH SALDALENS SWIX SE31025/2021, äg Anne-Laila Gunillasson-Påve & för 
Markus Gunillasson Kiruna 
I första släpp går Swix i mycket bra fart, stil, format och en bra reviering, blir något 
öppen i söket.  
I övriga släpp går Swix i mycket bra fart, stil, format, reviering och nyttjar vinden på ett 
bra sätt. I andra släpp har Swix några markeringar som han löser, senare i släppet har 
partner en stöt där Swix går efter en bra bit. 
I tredje släpp tar Swix stånd, på väg fram till hunden lättar en ripkull som domaren 
trampar upp en bra bit till vänster om Swix som inte kan hålla sig och går efter fåglarna. 



Hundarna släpps på och partner har en stöt där Swix hade sitt stånd, senare i släppet 
lättar det en singelripa där hundarna befinner sig och Swix går efter en bit.  
I fjärde släpp ses fågel lätta i området där hundarna befinner sig och Swix går efter en 
bit.Kommer ej för mer fågel. 
EB: FS, Fyra släpp, totalt 50 minuter 0 UKL 

PH GAMEKEEPERS GUNDE SE61048/2021, äg & för Sanne Johansson Kiruna 
Gunde startar i godtagbar till bra fart, stil, godtagbar jaktlust, hade varit önskvärt med 
mer kontinuitet. I slutet på första släpp trampar förare och domare upp två ripor som 
Gunde går efter och visar sedan något slag med mycket bra fart och stil. 
I andra släpp går Gunde i mycket bra fart, stil, format, han har en markering som han 
löser själv och går senare på en stöt på en ripkull med en lång eftergång.  
I tredje och fjärde släpp så går Gunde i mycket bra fart, stil, format och reviering. 
I fjärde släpp ses fågel lätta i området där hundarna befinner sig och Gunde förföljer en 
bit. Kommer ej för mer fågel. 
EB: FS, Fyra släpp, totalt 40 minuter 0 UKL 

ÖKL 
EST RIPBÄCKENS ISA SE25026/2020 äg & för Thomas Magnusson Kiruna 
Isa går i första släpp i bra till mycket bra fart och i bra stil, fastnar i början av släppet i 
en del markvittring. Senare i släppet har Isa två stötar med full respekt. I andra släpp går 
Isa i bra till mycket bra fart, stil och format. I tredje släpp så fortsätter hon som tidigare, 
hon tar ett stånd, innan föraren hinner uppvisa resning så lättar en ripa en bit till höger 
om henne och hon är komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd ripa mycket bra. 
Senare i samma släpp uppvisar hon en flott sekundering av partner. 
EB: FS, FF, Tre släpp, totalt 45 minuter 3 Ökl. 

EST MAHJORTS C CLARA SE21355/2020 äg & för Mikael Hjort 
Clara går i bra till mycket bra fart, stil och format, i slutet på första släpp har partner två 
stötar. Därefter fastnar Clara en del i markvittringen i området. 
I andra släpp fortsätter Clara i mycket bra fart, stil och format, hon tar ett stånd och 
reser utan att kunna påvisa fågel, hundarna släpps på igen, varpå Clara går på en stöt 
som hon respekterar. 
I tredje & fjärde släpp går Clara ner sig lite och går i bra fart och bra stil, fastnar lite i 
markvittring och får manas på av förare. 
EB: FS,FF, Fyra släpp, totalt 55 minuter 0 ÖKL. 

ESH GSYLO SE46853/2017 äg & för Marie Nordström Gällivare 
Rocky som han kallas går i första släpp i bra till mycket bra fart och stil, hade varit 
önskvärt med lite större format på söket i medvind. I andra och tredje släpp går Rocky 
upp sig och går i mycket bra fart, stil, format och nyttjar vinden på ett klokt sätt.  
I tredje släpp har Rocky en stöt med full respekt, senare tar han ett stånd, reser jaktligt 
och är komplett lugn i flog och skott samt apporterar fälld ripa mycket bra. 
EB: FS, FF, Tre släpp, totalt 40 minuter 2 Ökl VP. 

IRSH FJÄLL LYCKANS LT VIDAR SE41932/2019 äg & för Mats Haapaniemi 
Vidar går i första släpp i mycket bra fart, stil och bra format, hade varit önskvärt med 
lite större format på söket i medvind. I andra och tredje släpp fortsätter Vidar i mycket 



bra fart, stil, format och reviering. I tredje släpp har Vidar chans på fågel, då partner har 
ett stånd på en singel ripa. Hundarna släpps på och strax efteråt tar Vidar stånd, drar an 
en kort bit nytt stånd. Innan föraren hinner uppvisa resning lättar två ripor och han är 
komplett lugn i flog och skott, apporterar fälld fågel mycket bra. 
EB: FS, FF, Tre släpp, totalt 40 minuter 2 Ökl VP. 

ESH FINNLIDENS FLOKE SE51453/2016 äg & för Ronnie Eliasson Malmberget 
I första släpp så går Floke i bra till mycket bra fart och bra stil, fastnar i början av 
släppet i en del markvittring, därefter så får han mycket mark med sig i medvind.  
I andra släpp så går Floke i mycket bra fart och bra stil, något låg huvudföring. Partner 
har ett resultatlöst stånd, hundarna släpps på och partner har en stöt. Floke har några 
markeringar som har löser själv. I tredje släpp går Floke i mycket bra fart, bra stil och 
mycket bra format. Han uppvisar en flott sekundering av partner. I fjärde släpp fortsätter 
Floke i bra till mycket bra fart och en bra stil med något låg huvudföring och fastnar i 
en del markvittring. 
EB: FS, Fyra släpp, totalt 55 minuter 0 ÖKL. 

ESH JAKTSTORMENS DIO SE28827/2019 äg Torbjörn Ahnqvist & för Marie 
Nordström 
Dio går över dagen i mycket bra till utmärkt fart, stil, format och visar ett mycket bra 
medvindssök. I början på andra släpp konkurrerar Dio med sin partner i de första slagen 
och fortsätter därefter sitt fina sök. I tredje släpp har Dio ett resultatlöst stånd och sedan 
en stöt med full respekt. I fjärde släpp tar Dio stånd, drar an en kort bit och går på en 
stöt som han respekterar. Hundarna släpps på igen och strax efteråt går Dio på 
ytterligare en stöt som han respekterar, vilket blir för belastande för dagen. 
EB, FS, FF,Fyra släpp, totalt 45 minuter 0 Ökl. 

Tack för en trevlig helg med bra med fågel. 
Hortlax 26/9 2022 
Mikael Kangosjärvi 


