
ÖNFK  Dundret 

UKL/ÖKL 2021-10-17 

Domare: Roger Larsson  

Mark: Vänster Sida Gryt 

Förhållanden: Stark nordostlig vind c 10-12 m/s i byarna, temp runt nollan, 10-50 cm snö på marken 

mer i groparna och blött under snön, glest mellan fåglarna. 

PH J VENATIO'S VALDEMAR SE19082/2016, äg & för Anita Kieri, Kurravaara 

Valdemar i mkt bra fart/stil i tung terräng med mkt snö i sitt första släpp får med sig marken bra. I sitt 

andra släpp fortsätter Valdemar som tidigare, blir ngt störd av partners dirigerande och stoppar upp 

ibland. Valdemar fortsätter i sina efterföljande att fortsätta jobba men kommer ej i fågel. IF släpp 45 

minuter 0 Ökl 

PH  VET POINT'S VILLE VESSLA SE35092/2018, äg Birgitta Fernström, Kurravaara, för Birgitta 

Fernström 

Ville är en stark hund som hela dagen jobbar i mkt bra fart och stil och får med sig mkt mark i alla 

sina släpp, då föraren inte har med sig skidor så har hon svårt att hänga med i första släpp. Men i dom 

efterkommande släppen så lånar en annan deltagare ut sina skidor så föraren kan fortsätta dagens 

övningar. IF 4 släpp 45 minuter 0 Ökl 

ESH J FINNLIDENS FLOKE SE51453/2016, äg Ronnie Eliassson, Malmberget, för Ronnie Eliasson 

Floke får i sitt första släpp gå i tung terräng med mkt snö men går trots det i mkt bra fart och stil och 

får med sig bra med mark, i sitt andra släpp så fortsätter Floke mkt bra har en markering i högt vide 

vid en bäck som han löser själv. I tredje släpp jobbar han på, vi ser att han stramar upp till ett stånd i 

litet björkparti men när vi kommer fram är han återigen i sök. Fortsätter som tidigare i sitt fjärde släpp. 

IF 4 släpp 45 minuter 0 Ökl 

ESH  MIDASHÄLLANS VA JOKER SE32191/2018, äg Lena Lindqvist, Luleå, för Mattias Lindqvist 

Joker visar i första släpp upp mkt bra fart och stil med ett bra söksupplägg, ögat störs lite av några 

omotiverade stopp, söker sedan i andra släpp bra och får med sig bra med mark, besväras en del av 

snöbollar i pälsen. I sitt tredje släpp så kroknar eller ledsnar Joker på snöbollarna i pälsen och söker nu 

ej godtagbart. Avslutas IF 3 släpp 35 minuter 0 Ökl 

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

Siverhall 

Japp Startar i mkt bra fart o stil och får med sig mkt mark i sitt första släpp, i andra släpp besväras 

Japp svårt av snöbollar i hela pälsen och har svårt komma ut i ett ordentligt sök, blir mkt stopp och 

stannar upp och tittar efter föraren. Föraren väljer att avsluta hunden IF 2 släpp 22 minuter 0 Ökl 

IRSH J Fjäll Lyckans LT Vidar se41932/2019, äg Mats Haapaniemi, Kiruna, för Mats Haapaniemi 

Vidar startar i sitt första släpp i sid/motvind i öppen terräng går i mkt bra fart och stil får med sig mkt 

mark i mkt bra kontakt, i sitt andra släpp i motvind så fortsätter Vidar i samma fart och stil, får 

återigen med sig mkt mark. En ripa kommer flygande i den hårda vinden men det går inte att bedöma 

varför. I sitt tredje släpp i sid/medvind på fjällsida i björksskogskant fortsätter Vidar starkt som 

tidigare, Vi ser Vidar i stånd, och han justerar sig framåt till nytt stånd, partner sekunderar 

förtjänstfullt bakom. Vid resningsorder så lättar några ripor i den hårda vinden och Vidar respekterar 

mkt bra i skott och flog, får göra en kort utredning men ingen kvar. Apporterar utlagd fågel utmärkt till 

förarens hand. FS.FF 3 släpp 40 minuter 1 Ökl 

 ESH  GSYLO SE46853/2017, äg Marie Nordström, Gällivare, för Marie Nordström 

Gsylo startar i mkt bra fart o stil söker av anvisad terräng bra med enstaka mkt bra slag i delvis tung 

terräng med mkt snö. I sitt andra släpp i motvind i lite björkskogsmark söker Gsylo bra. kunde ta för 

sig mera, ripa kommer flygande över huvudet Gsylo och han respekterar mkt bra ”överflygaren”. I 

tredje och fjärde släpp så jobbar han som tidigare men dessvärre inga fler chanser. FS 4 släpp 43 

minuter 0 Ökl 



IRST  Zindy se47709/2019, äg & för Harry Oskarsson, Gällivare 

Zindy går sitt första släpp i öppen fjällterräng med mkt bra fart och stil med mkt bra intensitet, täcker 

anvisad terräng mkt bra till utmärkt. I andra släpp i med/sidvind söker Zindy utmärkt, får med sig all 

mark i den hårda vinden. I tredje släpp söker Zindy mkt bra, har en chans på fågel som partner hittar 

men sekunderar mkt förtjänstfullt partners stånd. I fjärde släpp så börjas Zindy mattas och får problem 

med snöbollar i pälsen. FS 4 släpp 45 minuter 0 Ökl 

ESh  Jaktstormens Falcon se29271/2020, äg & för Anders Lundberg, Gällivare 

Falcon går hela dagen i mkt bra fart och stil, får i första släpp med sig marken bra i medvind i tidvis 

tung terräng, i sitt andra och tredje släpp söker Falcon av delvis björkskog/öppenmark bra till mkt bra. 

Och i sitt fjärde släpp i öppen mark med lite mindre snö så jobbar han på som tidigare. IF 4 släpp 45 

minuter 0 Ökl 

ESh  Jaktstormens Dio se28827/2019, äg Torbjörn Ahnqvist, Gällivare, för Torbjörn Ahnqvist 

Dio Startar i sitt första släpp med mkt bra fart och stil, får med sig mkt mark i öppen terräng, har en 

markering som han löser upp snabbt. I sitt andra släpp söker Dio bra men har en del stopp som stör 

helhetsintrycket. I sitt tredje släpp så söker Dio nu bra till mkt bra i tung terräng med mkt snö. Får gå 

ett fjärde släpp i öppen terräng med mera renblåsta ytor och söker nu mkt bra, föraren anmäler stånd 

och Dio avancerar i omgångar villigt men ingen fågel kommer på vingarna. IF 4 släpp 46 minuter 0 

Ökl  

EST  PRIHAN CILLA SE21250/2018, äg Axel Grahn, Östersund, för Axel Grahn 

Cilla startar i bra fart och stil får med sig marken godtagbart till bra. I andra släpp så har Cilla stora 

problem med föret och söker nu ej godtagbart. Avslutas IF  2 släpp 24 minuter 0 Ökl 

 

Tack för ett välarrangerat prov av tävlingsledningen, Dundret visade kanske inte upp sitt allra bästa 

väder men trots de så var förarna positiva och hundarna jobbade på i blötsnön. 

Luleå 20 oktober 2021 Roger Larsson 

 

 

 

 

 


