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Gällivare  

UKL/ÖKL 20201017  

Domare: Tony Johansson 

Väder: Mestadels fint höstväder, kall vind. Snö på topparna. 

Riptillgången var mycket bra. 

  

UKL 

 

EST ORRLIDENS J-MAJKEN SE50913/2019, äg Astor Ejeklint, Kiruna, för Astor 

Ejeklint 

Majken startar något försiktigt men går upp sig varefter dagen lider. Går i mycket 

bra fart, stil och format med en mycket bra reviering i mot-, medvind. I sitt andra 

släpp har partner fågelarbete som Majken hade chans på. Tar senare i andra släpp 

ett stånd, vi ser riporna på backen och Majken reser försiktigt fåglarna och är lugn 

i flog och skott. Lydig och välförd men jag hade velat ha en friskare resning för 

högsta pris.  

5 släpp, 50min, FF, 2 UKL 

 

ESH JAKTSTORMENS DIO SE28827/2019, äg Torbjörn Ahnqvist, Gällivare, för 

Marie Nordström 

Dio går hela dagen i mycket bra fart, stil och format med en kraftfull galopp. 

Nyttjar vinden väl och jagar för sin förare med en mycket bra reviering. Har chans 

på partners stöt i ett av sina släpp och senare en egen stöt med eftergång. Trevlig 

unghund, men lyckas tyvärr själv inte idag skapa en jaktbar situation. 

5 släpp, 55 min, FS, 0 UKL 

 

IRST ZINDY SE47709/2019, äg Harry Oskarsson, Gällivare, för Harry Oscarsson 

Startar försiktigt men går upp sig för varje släpp. Visar mycket bra fart, stil och 

format med en mycket bra reviering i växlande vindar. Har en markering som hon 

löser själv mycket bra i första släpp. I sitt 4:e släpp stöter Zindy ripa tillsammans 

med partner och går efter. Välförd hund som tyvärr inte lyckas idag. 

5 släpp, 60 min, FS, 0 UKL 

 

IRSH FJÄLL LYCKANS LT VIDAR SE41932/2019, äg Mats Haapaniemi, Kiruna, 

för Mats Haapaniemi 

Vidar är en urstark hund som går hela dagen i mycket bra fart, stil samt bra/mkt 

bra format. Han nyttjar vinden väl i både med och motvind och jagar i god kontakt 

med sin förare. Lyckas tyvärr inte idag. En fin talang. 

5 släpp, 60 min, IF, 0 UKL 

 

IRST GIDDESDOTTERS B EBBA SE34212/2019, äg Susanna Gidlund, Kiruna, 

för Anders Gidlund 

Ebba går i alla sina släpp i mycket bra fart, stil och format med en mycket bra 

reviering. Hon störs i första släpp av sin partner men får en ny. I slutet av första 

släpp försvinner Ebba och vi börjar leta henne. Vi hittar då partner som 

sekunderar Ebba längre fram i terrängen. När förare kommer till och ger 

resningsorder hoppar Ebba fram och ripkull lättar, hon är helt lugn i flog och 

skott. I sitt andra släpp ser vi Ebba jobba mot vinden och slagen blir tätare och 

tätare tills hon ställer sig. Vi ser en ripkull springandes på backen framför Ebba. 

Hon försöker trycka fast dem och när vi är på jaktbart får förare besked om att han 
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kan resa. Ebba reser villigt och går en bit efter i flog och skott. I sitt 3e släpp har 

hon en stöt på ripkull med full respekt. Mycket trevlig och välförd unghund som 

idag får högsta premie utan tvekan. 

3 släpp, 40 minuter, FF, 1 UKL HP  

 

IRSH  GIDDESDOTTERS B HAJAS SE34215/2019, äg Ann-charlotte Niemi, 

Kiruna, för Mikael Andersson 

Hajas är en trevlig och glad ung hanhund som inte riktig mognat än och visar för 

mycket partnerintresse för att kunna bedömas. Provas mot 2 olika partners med 

samma resultat.  

5 min, IF, 0 UKL 

 

PT FANBY EBIRA SE32758/2019, äg Sanne Johansson, Kiruna, för Sanne 

Johansson 

Bira går i mycket bra fart, stil och format. Nyttjar vinden väl under hela dagen i 

god kontakt med sin förare. I sitt första släpp ser vi Bira fatta stånd, hon avancerar 

i etapper på löpande ripor och reser villigt på order en ripkull som hon går efter en 

bit i flog och skott. Senare i släppet hittar vi henne där hon sekunderar fint stående 

partner. En något rå unghund som idag var lite för orolig i fågelarbetet för en 

högre premie men som skapat en jaktbar situation. 

5 släpp, 55 min, FF, 3 UKL 

 

ÖKL 

 

ESH J SJÖSPRÖYTEN'S V T JAPP SE19332/2017, äg Jan. Erik Siverhall, 

Gällivare, för Jan-Erik Siverhall 

Japp går i första släpp i mycket bra fart samt stil i ett stort och öppet sök där jag 

önska bättre kontakt. Kort efter han släpps i sitt andra släpp stöter Japp ripor och 

är för orolig för denna klass och utgår. 

2 släpp, 12 min, FF, 0 ÖKL 

  

ESH BOSSBÖEN'S POLAR AV MYRHEDENS SE60256/2017, äg Jan-Olof Tano, 

Kiruna, för Jan-Olof Tano 

Polar går i ett mycket stort och öppet sök där han är svårläst i terrängen. Jag ser 

honom för lite för att kunna ge en bedömning. Avslutas. 

1 släpp, 10 min, IF, 0 ÖKL 

 

ESH G-SYLO "ROCKY" SE46853/2017, äg Marie Nordström, Gällivare, för 

Marie Nordström 

Rocky går i sitt första släpp mycket bra alla kategorier. Ett nöje att se honom i 

marken som känns mycket väl avsökt i motvinden. Lättförd. Kort efter andra 

släpp startar stöter Rocky ripor och blir för orolig för denna klass. Utgår. 

2 släpp, 12 min, FF, 0 ÖKL 

 

EST TAVVAÄTNOS FRÖKEN-LILLA SE32430/2018, äg Laila Marakatt, Kiruna, 

för Laila Marakatt 

Fröken går alla sina släpp i mycket bra fart, stil, format samt reviering. Mycket 

lättförd hund som är lätt att läsa i terrängen. Hon har i sitt andra släpp ett par 

markeringar som hon löser självmant. Fattar så stånd och ripa lättar inom jaktbart 
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håll precist framför Fröken. Apporterar utlagd fågel mycket bra. Tröttnar något i 

sitt 3:e släpp och har också en chans på partners fågelarbete.  

3 släpp, 30 min, FF, 2 ÖKL 

  

IRST DEN RÖDE JÄGAREN CHEALSEA SE40874/2018, äg Samuel Fjällborg, 

Boden, för Samuel Fjällborg 

Chealsea går i sitt första släpp i mycket bra fart, stil format med en utmärkt 

reviering. Försvinner och vi ser henne i stånd. På väg händer något som gör att 

riporna lättar och Chealsea blir för orolig för denna klass. Avlsutas. 

1 släpp, 13 min, FF, 0 ÖKL 

 

PH VET POINT'S LILLE ULVEN SE35091/2018, äg Lena Gustafsson, Kiruna, 

för B-o Johansson 

Ulven går hela dagen i mycket bra fart, stil, format samt reviering i god kontaklt 

med sin förare. Tar i sitt första släpp stånd som får hållas länge då även partner 

anmäler stånd strax innan. När vi kommer fram får Ulven order om att resa. Han 

reser kort varpå ripkull lättar precist bara nån meter framför Ulven som är helt 

lugn i flog och skott. Skytten missar och vi lägger ut en apport som apporteras 

mycket bra. I andra släpp hittas Ulven i stånd och avancerar på order utan att fågel 

kan observeras. Tar senare i släppet nytt stånd tillsammans med partner. Ripa 

lättar något oprecist men Ulven är lugn i flog och skott. Tar i sitt tredje släpp 

stånd mot ett stenskravel. Reser på förares order ripkull och är lugn i flog och 

skott, skytten fäller en ripa som Ulven apporterar in mycket bra. En mycket god 

viltfinnare som idag får högsta pris samt viltpremie. 

3 släpp, 45 min, FF, 1 ÖKL VP 

  

PT J HAPPY POINTER JUNI SE49788/2016, äg & för Tord Öhman, Rosvik 

Kort efter hon släpps i sitt första släpp stöter Juni ripa och är lugn. Hon får gå på 

igen och stöter än en gång och går denna gång efter för långt för denna klass och 

utgår. 

1 släpp, 3 min, FF, 0 ÖKL 

 

 

 

Tack för förtroendet att åter få döma sena provet på Dundret. Trevligt parti med 

sportsliga deltagare som gör det enkelt att vara domare. 

 

Tony Johansson 

Kauppinen 2020-10-25 

  


