
  

 

 

UKL 20210328 

Ritsem Seukok 

Domare:  Lasse Tano 

Mark  Seukok 

Väderlek Sol, Sydlig svag växlande vind,  ca 1 m/ sek. Riptillgången var relativt bra.  Stort tack till 

alla deltagare denna trevliga dag!! 

Ukl  

 

Esh Ripbäckens Nieras  SE25025/2020  för Per Nilsson 

Nieras startar i mycket bra fart och stil. Slår ut i marken och försvinner men 

återkommer med föraren rimligt. I andra och tredje släpp går han som tidigare, där 

han försvinner i marken med återkommer med föraren rimligt. Föraren drar därefter 

sin hund. Han får gå i 3 släpp. Kommer ej för fågel. 51 min. 0 pris IF 

Irst Giddesdotter B Speja, SE 34214/2019  Förare Fredrik Karlsson 

Speja går över hela dagen i mycket bra fart, stil och reviering. I första släpp blir hon 

något försiktig i markvittring, för att sedan dra ut i marken och återkomma vid 

släpptidens slut. I andra släpp går hon fantastiskt bra i brant uppförslut, slår ut mot 

bäckravin där vi finner henne i stånd. Hon reser villigt och precist riptupp och är helt 

lugn i flog och skott. Tredje släppets medvindssök är av klass!! Idag erhåller hon högsta 

premien! 3 släpp, 54 minuter och 1 Ukl HP! FF 

Irsh Fjäll Lyckans LT Vidar  SE41932/2019 för Anneli Karlsson 

Vidar startar i moderat fart och stil, efterhand i släppet går han upp sig till mycket bra 

fart, stil och reviering. I andra släpp fortsätter han som tidigare. Vid partners stånd 

kallas han smidigt in. Strax därefter stöter han en ripa och är lugn i flog. Senare släpp 

börjar Vidar att tröttna och går ned sig i fart, stil och format. 62 min under 5 släpp. 0 

pris FF 

Pt Fanby Ebria  SE32758/2019  för Sanne Johansson 

E Bria startar moderat och gå upp sig efterhand i släppet. I sista minuten har hon en 

markering som hon löser. Andra släpp går i bra fart och stil, fågel finns i släppet. I 

övriga släpp går hon i bra fart, men med sjunkande intensitet. I femte släpp tar hon 

stånd, avancerar och löser ut. Strax därefter ser vi fågel framför henne som lyfter. 6 

släpp, 83 minuter. 0 pris. FS 

Ph Sjaunjamyrens IZ Hank the Tank SE36391/2019 Förare Erik Emmoth 

Hank startar i ett ungdomligt sök och kommer sig ej ut ordentligt. I andra släpp går han 

upp sig rejält till mycket bra fart, stil och reviering. I tredje släpp ses Hank markera, 

därefter tar han stånd, avancerar till nytt stånd. Resningsorder ges och Hank reser 



villigt och precist singelripa, lugn i Flog och skott!  3 släpp, 50 minuter och erhåller idag 

2 Ukl. FF 

Pt Sjaunjamyrens LZ Kawa  SE 36385/2019  Förare Jonatan Öhman 

Kawa går över dagen i mycket bra fart,stil och reviering. Hon jobbar bra i alla typer av 

terränger och bemästrar växlande vindar. I andra släpp finnes hon i stånd, reser villigt 

och precist i brant nedförslut, acceptabelt lugn i flog och skott. I tredje släpp fortsätter 

hon som tidigare, stöter ripa i tät terräng. I fjärde tar hon nytt stånd, men domaren 

hinner ej se henne i det förrän riporna är på vingar. 5 släpp, 65 minuter och tilldelas 

idag 1 Ukl. FF 

Pt Forsrännarens Johanna SE40572/2020  Förare Anders Fors 

Johanna startar i ett ungdomligt sök där kontinuiteten saknades. I andra släpp går hon 

uppp sig rejält till mycket bra fart, stil och bredd. Stånd, vilket löses. Hon tröttnar i de 

efterföljande släppen. I fjärde ses fågel i området där hon befinner sig. 5 släpp, 69 

minuter, 0 pris. IF 

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! 

Ritsem Camp 20210328 

Lasse Tano 


