
UKL 20210417 

Abisko Paddus vänster 
Domare:   Lasse Tano 

Mark: Paddusklippan vänster 

Väderlek: Sol, växlande vind, ca 1 m/ sek. Riptillgången var relativt bra, hundarna tog tillfällena i 
akt och förvaltade dessa ypperligt.  Stort tack till alla deltagare denna trevliga dag!! 
Det är fantastiskt att döma riktigt bra hundar samt föredömliga förare som hela tiden 
befann sig inom rätt avstånd från domaren. Föret var av yppersta kvalitet så stort 
gående hundar fick verkligen visa att de klarade av att bemästra marken och hålla sig 
inom den angivna marken. 

Ukl  

Irst Fjäll lyckans Joy SE41935/2019  Förare Nicklas Lindmark 

Joy går över dagen i mycket bra fart, stil och format. Hon får mycket mark med sig i sitt 
förutsägbara sökmönster. I andra släpp ser vi ripa komma ut området där hundarna 
befinner sig. I tredje släpp stöts en ripa och Joy lugnas på kommando. Idag lyckas hon 
ej, efter 6 släpp i totalt 64 minuter. 0 pris. FF 

Pt Gamekeepers Blinded by the Light  SE43871/2020  Förare Anna-Sara Sikku 

Lights förare få denna dag jobba hårt för att få Light att sluta kontrollera partner. I tre 
släpp gör föraren ett excellent jobb med detta, och det resulterar i att vi får se en 
pointer visa upp ett klassök av stora mått! Eloge Anna-Sara!! Light går då i mycket bra 
fart, stil och format! Reviering, marktäckning och kontinuitet är då av hög klass! I 
första släpp har hon ett stånd, vilket löses självmant. I dag kommer hon dock ej för 
fågel efter 6 släpp, 78 minuter. 0 Pris. IF 

 Pt Forsrännarens Johanna SE40572/2020  Förare Anders Fors 

Johanna har sin dag idag! Utmärkt fart, stil och format i samtliga 6 släpp. Hon lägger 
sig på vind och får med sig marken på ett föredömligt sätt. Biotopsökare som hon är 
styrs hon med lätta signaler, vilket resulterar i ett systematiskt sökupplägg som är 
verkligt tilltalande! Fågel ses i området där hundarna befinner sig i första släpp. Strax 
därefter ses hon i stånd, vi kommer då i sned medvind och i det hårda föret är det ej 
lätt att smyga tyst in på henne. Föraren får då uppmaning att avståndsresa när vi är 
inom jaktbart håll. Johanna reser villigt och precist den tryckande ripan, tar en kort lov 
efter och lugnas därefter. Flott!!! I andra släpp ses hon i nytt stånd, löser ut och stöter 
par-ripa som förföljs ett stycke. Hon fortsätter efterföljande släpp utmärkt! Idag får 
hon gå i 61 minuter och tilldelas 1 Ukl!   

 
Ökl 

Irst Röde Jägarens Chelsea SE40874/2018 Förare Samuel Fjällborg 

Chelsea har utmärkt till mycket bra fart, stil och format. Hon är stort gående i 
terrängen, men helt förutsägbar. Otroligt mycket mark tillrättaläggs genom hennes 
ypperliga sökmönster. I första släpp anmäles stånd, men när vi kommer fram har hon 
löst ut. Hon fortsätter efterföljande släpp i samma goda sök. I sista släpp ses hon dra 
an i änden av en björkridå och strax därefter anmäls stånd. Vi kommer upp tull henne i 
vinden, och när vi är helt inom jaktbart håll går fågeln. Chelsea är helt lugn i flog och 



skott samt apporterar helt perfekt! Idag har hon gått 4 släpp, 56 minuter och tilldelas 
2 Ökl. FF 

Irst Ripfinnarens ZM Lycka  SE29354/2015  Förare Nicklas Lindmark  

Lycka går över dagen i stort format, mycket bra fart och stil. Hon får mycket mark med 
sig tack vare sitt systematiska sök. I tredje släpp ses hon i stånd. Fågel går inom 
jaktbart håll och Lycka är helt lugn i flog och skott. Apporten droppas men återupptas 
och avlämnas korrekt. Idag får hon 3 släpp, 47 minuter och 3 Ökl. FF 

Esh Tavvaätnos Willy-Clay SE32427/2018   Förare Tony Johansson 

Willy är en hårt gående setter, som tar tillvara på biotopen, vinden och förarens 
styrning i marken. Mycket bra till utmärkt fart och stil i stort förutsägbar reviering över 
hela dagen. I första släpp ses ripa i området där hundarna befinner sig. I tredje släpp 
finner vi Willy i stånd, vilket visar sig vara en stilig sekundering. Han får gå enormt 
mycket idag och avslutar med ett stånd, avancerar kontrollerat och kraftfullt, tyvärr 
utan att vi ser någon fågel. Idag får han 6 släpp med totalt 96 minuter. 0 pris. 

Est Tavvaätnos Fröken lilla  SE 32430/2018  Förare Isabella Marakatt 

Fröken börjar första släpp med mycket bra fart, stil och reviering. Större bredd och 
kontinuitet önskas, vilket föraren hjälper sin tik med i efterföljande släpp. Bra jobbat 
Bella!! I fjärde släpp finner vi henne i stånd, hon löser och slår fram i marken till nytt 
stånd. Resningsorder ges och hon reser villigt. Det blir en lång resning som går i hög 
fart, fågeln går och hon befinns vara acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar bra! 
62 minuter över 4 släpp, och tilldelas 2 Ökl! 

Esh Sjöspröytens VT Japp  SE 19332/2017  Förare Jan-Erik Siverhall 

Japp är en överskottshund som går i utmärkt fart, stil och format över största delen av 
dagen. Han är stort gående med ett vägvinnande steg vilket gör att han tillrättalägger 
stora avsökta ytor. I andra släpp går vi i tätare vegetation, vilket gör att vi tappar bort 
Japp i terrängen. Han återkommer dock efter släpptidens utgång. Efterföljande släpp 
är han glimrande, där han uppvisar att han är en stark hund med en reviering och 
bredd som är av yppersta kvalitet. Idag går han 77 minuter efter 4 släpp. 0 pris 

  

Stort tack till Tävlingsledning för sitt engagemang med skotertransport, logistik och 
marker! Det uppskattades av samtliga på detta jaktprov! Trevlig stämning och 
sportmannaship präglade denna dag! 

Abisko 20210418 

Lasse Tano 

 


