
  

 

 

UKL 20210327 

Ritsem Kätjak 

Domare:  Lasse Tano 

Mark  Kätjak 

Väderlek Mulet, östlig vind,  ca 8 m/ sek. Riptillgången var inte vad man hoppats på i terrängen.  

Stort tack till alla deltagare denna trevliga dag!! 

Ukl  

 

Esh Ripbäckens Nieras  SE25025/2020  för Per Nilsson 

Nieras har en härlig aktion med lätt vägvinnande galopp. I första och andra släpp 

uppvisar han ett stort format med mycket god marktäckning. Dock försvinner han i 

varje släpp i terrängen och är svår att kalla in. Han får gå i 5 släpp. Kommer ej för fågel. 

67 min. 0 pris IF 

Pt Fanby Ebria  SE32758/2019  för Sanne Johansson 

Ebria går över dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil över hela dagen. Revierar 

utmärkt och får mycket mark med sig. Välförd!! I första släpp har hon en flott 

sekundering på partner. Hon tröttnar i 3:e släpp, men rehabiliterar sig till de 

kommande släppen och avslutar mycket bra! Kommer dock ej för fågel.67 min. 5 

släpp. 0 pris IF 

IRSh Fjäll Lyckans LT Vidar  SE41932/2019 för Anneli Karlsson 

Vidar går i mycket bra fart,stil och reviering. Han får otroligt mycket mark med sig och 

arbetar förnuftigt i biotoperna. Helt förutsägbar med en förare som jobbar verkligt 

bra! 73 min under 5 släpp. 0 pris IF 

Esh Jaktstormens Dio SE 288270/2019   för  Marie Nordström 

Dio går över dagen i mycket bra fart och stil! Sökupplägget går i stort format och bra 

marktäckning. I första och andra släpp vill hon hänga partner något. Hon tar stånd, 

avancerar villigt utan att presentera fågel. I tredje släpp blir hon något ensidig. I fjärde 

finner vi henne i stånd tack vara att publiken uppmärksammar hennes stånd en bit ned 

i tät björkvegetation. Resningsorder ges och hon reser villigt och precist singelripa. 

Lugn i flog och skott. Fortsätter i femte släpp som tidigare. Idag tilldelas Dio 1 Ukl efter 

84 minuter. FF.  

Esh Jaktstormens Falcon SE29271/2020  Förare Anders Lundberg 

Falcon går över dagen i mycket bra fart, stil och reviering. Lättförd hanne som är 

uppmärksam på sin förare. Reviering av hög klass i samtliga vindriktningar. I andra 

släpp går han ned i tät björkvegetation, tar stånd, korrigerar sig två gånger. 

Resningsorder ges och han reser villigt och precist 2 ripor, lugn i flog och skott. 



Resterande släpp går han fortsatt mycket bra! Har ett utomordentligt bra medvindssök 

i sista släpp! Efter 62 minuter, 4 släpp, tilldelas Falcon 1 ukl HP. FF 

  

Stort tack till Tävlingsledning för sitt engagemang som uppskattades av samtliga på 

detta jaktprov! Trevlig stämning och sportmannaship präglade denna dag! 

Ritsem Camp 20210327 

Lasse Tano 


