
ÖNFK PIRTTIVUOPIO UKL/ÖKL 5/9 2021 

Domare: Peter Göransson 

Mark: Mitten, Östra gryt 

Förhållanden: Behagligt väder, mulet, plusgrader och lagom vind. Hyggligt med fågel som 

var utspridd över marken, bara en kull som låg samlat. 

 

UKL 

 

SE21355/2020 EST MAHJORT´S C CLARA, äg & för Mikael Hjort, Kiruna 

Clara går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Nyttjar vind och terräng mycket bra i 

både med och motvind i mycket bra samarbete med sin förare. I andra rundan kommer Clara 

in i ett område med mycket fågel vilket resulterar i två egna stötar där hon är helt lugn i flog. 

Partner har även två fågelarbeten och domaren trampar upp en fågel. Efter det får Clara, trots 

många släpp, inga fler chanser. FS. Släpptid 90min. 0ukl. 

 

SE19670/2020 PH EAST MEADOWS BOBBY, äg & för Tomas Hedqvist, Kiruna 

Bobby startar dagen godtagbart och har inledningsvis svårt att ta sig ut i ett jaktbart sök. Går 

upp sig och avslutar första släpp bra. I de kommande släppen är det en helt ny hund, Bobby 

går nu i mycket bra fart, stil och format. I andra rundan stöter Bobby singel ripa som han 

respekterar. Han mattas något i slutet av dagen. Stöter även ripor i sin femte runda som han 

respekterar. FS. Släpptid 65min. 0ukl 

 

NO34813/20 IRST HADSELÖYAS AC/DC, äg & för Tommy Larsen, Norge 

AC/DC startar dagen i mycket bra fart och stil i ett bra format. Ses stöta ripa som hon 

förföljer en bit. I andra rundan går hon i mycket bra fart, stil och format, nyttjar vind och 

terräng mycket bra. I sin femte runda mattas hon något. Förare trampar upp fågel, när AC/DC 

kommer in stöter hon ripa och förföljer en bit. FS. Släpptid 65min. 0ukl 

 

NO34817/20 IRST HADSELÖYAS LILLY BALUBA, äg & för Royer Anderé Larsen, Norge 

Lilly går hela dagen i mycket bra fart, stil och format. Nyttjar vind och terräng på ett mycket 

bra sätt i både med och motvind. Stundtals går Lilly utmärkt. I tredje runda ses Lilly fatta 

stånd. Avancerar jaktligt och kontrollerat tillsammans med förare. Reser och är helt lugn i 

flog och skott. FF. Släpptid 45min. 1ukl HP 

 

NO34816/20 IRST HADSELÖYAS SNÖSTORMENS NOVA, äg & för Kim Sandberg, Norge 

Nova startar i mycket bra fart och stil. Gör några slag och blir sedan borta, åter i slutet av 

släppet. I andra släpp går Nova med bättre kontakt men har ett väldigt öppet och 

oförutsägbart sök. Ses stöta fågel långt ut i marken som hon förföljer. I tredje rundan slår hon 

rakt ut i marken tillsammans med partner, ses gå efter fågel långt ut. Hämtas tillbaka av 

förare. FS. Släpptid 45min. 0ukl 

 

SE405572/2020 FORSRÄNNARENS JOHANNA, äg & för Anders Fors, Kiruna 

Johanna går i mycket bra fart, stil och format med mycket bra kontakt med sin förare. Under 

dagen visar Johanna upp sitt fina sök i både med och motvind. Mattas något mot slutet av en 

lång dag. IF. Släpptid 80min. 0ukl 

 

SE40574/2020 FORSRÄNNARENS NORA, äg & för Leif Wanhainen, Kiruna 

Nora går i mycket bra fart, stil och format. Stöter fågel och är helt lugn. Fattar stånd, fågel 

lättar bakom, bredvid och framför Nora som är helt lugn i flog och skott. Domaren trampar 



upp fågel, Nora kommer in i marken och fattar stånd, reser villig och precist och är helt lugn i 

flog och skott. I andra rundan går Nora fortsatt mycket bra. I tredje rundan slår Nora rakt 

fram i marken tillsammans med partner. Ses förfölja fågel långt fram i marken. Blir borta 

men kommer sen åter och avslutar släppet med att lägga upp ett fint sök framför sin förare. 

FF. släpptid 45min. 2ukl  

 

 


