
ÖNFK PIRTTIVUOPIO 

UKL/ÖKL 20210926 

Domare/Skytt: Mikael Kangosjärvi 

Mark: Pirttivuopio östra 

Förhållande: 2-3dm snö lite skare på morgonen men senare under dagen så försvann skaren. 

Så att förhållande för hundarna blev mkt bra, 

Ripor i mängder minst 50 på vingar under dagen. Så alla fick många chanser på fågel.  

 

Ukl 

GSH J FJÄLLYRANS A OGGE SE13193/2020, äg & för Wilmer Ejeklint, Kiruna 

Han startar i bra fart i fin stil lite försiktigt men gör enstaka bra slag. Senare under dagen så 

går han mkt bättre får mer mark avsökt visar lite partner intresse. Sista släpp hittar han ripor 2 

gånger som han stöter och som han förföljer mkt långt. Han avslutas EB: FF, Tre släpp, totalt 

26 minuter 0 Ukl 

 

GST J FJÄLLYRANS AXA SE13189/2020, äg Peter Törman,Kurravaara, för Anna Östdahl 

Axa startar i bra fart och i fin stil. Hon gör enstaka fina slag med en del stopp. Vi ser hon i 

stånd. På resnings order reser hon villigt fäster ett nytt stånd på väg fram lättar det ripor i 

omgångar runt henne. Hon är helt lugn i flog och skott.2:dra släpp så söker hon bättre och får 

mer mark avsökt och hon visar att hon kan sekunder. EB: FF, två släpp , totalt 25 minuter  

2 Ukl 

 

ESH J HICKE SE56340/2020, äg & för Peter Göransson, Kiruna 

Han startar i mkt bra fart och stil. Han söker i stora slag i bra kontakt. Ripor lättar i omgångar 

och han stoppas mkt bra av föraren. 2:dra släpp fortsatt mkt bra sök lite partner intresse. 

Senare under dagen så blir det en stöt med respekt och flera chanser på fågel men idag så 

lyckade inte han. EB: FF, Fem släpp , totalt 60 minuter 0 Ukl 

 

GSH HAGELSPRUTAN ZTARKA ZIGURD SE50363/2020, äg & för Torbjörn Berglund, 

Luleå 

Han startar i bra fart i fin stil söker i stora slag i bra kontakt med sin förare. Han fortsätter sitt 

fina sök hela dagen. I sista släpp så stöter han ripor som förföljs mkt långt. 

 EB: FF, Fyra släpp , totalt 50 minuter 0 Ukl 

 

ökl 

ESH OHLSMYRENS BARRY WHITE SE22063/2018, äg & för Henrik Kämpe, Luleå 

Barry start i bra fart och stil han gör några slag fattar stånd. På resnings order reser han mkt 

villigt precis ripa men stannar ej utan apporterar den fällda ripan. Han får utgå 
EB: FF, ett släpp , totalt 4 minuter 0 Ökl 

 

PT  SKEIRUTJ RAIJA SE25351/2019, äg & för Olov Åhman, Arvidsjaur 

Raija start i bra fart i fin stil hon gör enstaka fina slag fattar stånd reser villigt precis ripa lugn 

i flog och skott apportera den utlagda ripan mkt bra. Under dagen så söker hon bara bättre och 

bättre, hon har chans på flera ripor tills hon fattar ett fint stånd. Hon reser villigt ripor lugn i 

flog och skott apporterar den fällda ripan utm. EB: FF , Fem släpp , totalt 50 minuter 2 ökl 

med vp 

 

PT J SJAUNJAMYRENS LZ KAWA SE36385/2019, äg & för Jonatan Öhman, Gällivare 



Kava startar i mkt bra fart och stil. Hon revierar mkt bra men lite mera djup i mellan slagen 

önskas.2:dra släpp kommer sig ej ut i ett acceptabelt sök så hon avslutas. EB: EF, två släpp , 

totalt 14 minuter 0 pris ökl 

 

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

Majken startar i bra fart och stil hon gör några bra slag. 2:dra släpp går upp sig får mer mark 

med sig stånd men tyvärr tomt. Hon har flera chanser på fågel och går 5 släpp och i det sista 

så ser henne stå. På väg fram så lättar ripor framför henne. Hon är helt lugn i flog och skott 

apporterar den utlagda ripan mkt bra. EB: FF, fem släpp , totalt 60 minuter 3 pris ökl 

 

IRST J GIDDESDOTTERS TAIGA SE46085/2016, äg & för Sofie Gidlund, Kiruna 

Hon startar i mkt bra fart och stil. Hon söker bra i det tunga föret gör enstaka bra slag.2:dra 

släpp fortsätter söka bra, vi ser hon ta stånd på väg fram till hon lättar riporna. Hon är helt 

lugn i flog och skott. Apporterar ripan mkt bra då den låg ca 100m ifrån oss. EB: FF, två släpp 

, totalt 25 minuter 2 pris ökl med vp 

 

IRSH J HJERKINNSHÖAS MOHITO SE45259/2019, äg & för Magnus Könberg, Arvidsjaur 

Han startar i mkt bra fart och stil han söker stort och lite öppet, under dagen fortsätter han 

söka stort och öppet chanser på fågel finns. I sista släpp tar han stånd ,på resnings order reser 

han villigt acceptabelt lugn i flog och skott men vägrar att apportera så han får utgå. EB: FF, 

fyra släpp , totalt 35 minuter 0 pris ökl 

 

ESH J SJÖSPRÖYTEN'S V T JAPP SE19332/2017, äg & för Jan-Erik Siverhall, Gällivare 

Han startar i mkt bra fart och stil han söker mkt bra med fina slag. Han sekunderar partnern i 

ett släpp och har flera chanser på ripor. I sista släpp ser vi han stå långt framför oss på väg 

fram lättar ripor långt framför han. Han går efter för långt samtidigt  lyfter dom riporna som 

han stog för lite vid sidan av han. Han får utgå. EB: FF, fyra släpp , totalt 35 minuter 0 pris 

ökl 

 

PH  VET POINT'S MINK SE35095/2018, äg & för Lena Partapuoli-Nordin, Jukkasjärvi 

Mink statar i mkt bra fart och stil han söker i stora fina slag i god kontakt med föraren. Han 

går på två stötar på ripor men är lugn. Senare fortsätter sitt fina sök vi ser han stå,på 

resningsorder reser han precis ripor helt lugn i flog och skott. Han apportera bra. EB: FF, tre 

släpp, totalt 35 minuter 2 pris ökl med vp 

 

Tack för en trevlig dag på fjället den lär jag komma ihåg länge. 

Mikael.Kangosjärvi  Hortlax  20210927 

 

 


