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EST ORRLIDENS J-MYRA SE50916/2019, äg/för Magdalena Forsman, Gällivare 
Myra går hela dagen i utmärkt fart och stil men i ett öppet och något 

oregelbundet söks upplägg har chans på fågel. I fjärde släpp finnes 

Myra i samstånd med partner på väg upp går fågeln det skjuts och myra 

går efter men stoppas acceptabelt. EB:FF, fyra släpp 60 min. 2 ukl 

 
IRSH FJÄLLYCKANS LT VIDAR SE41932/2019,äg/för Mats Happaniemi, Kiruna 
Vidar går i mycket bra till utmärkt fart och stil samt format, finnes i 

stånd reser djärvt singelripa Vidar är helt lugn i flog och skott. Går 

i andra släpp mot två olika partner i ett långt släpp i utmärkt fart 

och stil samt format en otroligt trevlig hund. EB:FF, två släpp 40 

min.1 ukl hp 

 
EST QUEEN AMIDALA SE13188/2020,äg/för Eva Engman, Kiruna 
Amidala börjar något försiktigt i ett något småskuret söksupplägg men 

går under dagen upp sig till mycket bra fart och stil samt format har 

under dagen ett par chanser på fågel (ny förare efter andra släpp). 

Amidala tar ett kort stånd, fågel lättar helt precist det skjuts och 

Amidala är helt lugn i flog och skott. EB:FF, fem släpp 70 min. 2 ukl  

 

PT FORSRÄNNARENS JOHANNA SE40572/2020,äg/för Anders Fors, Skaulo 
Johanna börjar försiktigt i ett småskuret sök går upp sig men mer bredd 

önskas. Senare under dagen går Johanna i mycket bra fart och stil samt 

format finnes i samstånd med partner fågel går och det skjuts Johanna 

stoppas aceptabelt. EB:FF, tre släpp 45 min. 2 ukl 

 
GST FJÄLLYRANS AXA SE13189/2020,äg/för Peter Törnman, Kurravaara 
Axa går hela dagen i mycket bra fart och stil samt format, tar stånd 

kort resning Axa är acceptabelt lugn i flog och skott. Senare nytt 

stånd, fågeln går väldigt nära hund och förare Axa är återigen 

acceptabelt lugn i flog och skott också en mycket trevlig hund idag. 

EB:FF, två släpp 40 min. 1 ukl 

 
IRST ZINDRA SE47707/2019,äg/för Robert Olausson, Hortlax 
Zindra börjar dagen i bra till mycket bra fart och bra stil större 

format önskas, går under dagen upp sig till mycket bra fart och stil 

men större format önskvärt har under dagen flera chanser på fågel. Tar 

stånd avancerar, stramar till och fågel lättar oprecist det skjuts 

Zindra är lugn i flog och skott. EB:FF, fem släpp 70 min. 3 ukl 

 

GST FJÄLLYRANS A LEMON SE13191/2020,äg/för Niklas Kassberg Wall, Boden 
Lemon börjar något försiktigt i bra till bitvis mycket bra fart och 

stil mer bredd önskas under dagen kommer bredden Lemon har några 

chanser på fågel under dagen utan att lyckas. EB.FS, fyra släpp 60 min. 

0 ukl 

 

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

Anders Fors 



Nora hänger på partner byts ut får senare gå mot ny partner men Nora 

hänger åter igen och utgår idag. EB:IFS, två släpp 5 min. 

 
Jag får tacka provledning och deltagare för en kanondag mycket fågel 

fint väder samt många premier vad mer kan man önska Med vänlig hälsning 

Anders Gidlund Kiruna !!!! 

 

 


