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PT FANBY EBIRA SE32758/2019,äg Jesper Strandelin, Kiruna, förare Sanne 

Johansson 
Bira går hela dagen i utmärkt fart och stil samt format, i tredje släpp 

tar Bira stånd partner kommer upp i situationen som går förbi och kör 

upp ripor, det skjuts Bira stoppas acceptabelt. I fjärde släpp stöter 

Bira fågel ett par gånger kan stoppas acceptabelt. EB:FF, fyra släpp 50 

min. 2 ukl 

 
ESh Haraldstorpets sting se37646/2019,äg/för Annelie Karlsson, Kiruna 
Sting går hela dagen i mycket bra fart och stil i ett bitvis något 

öppet sök tar stånd preciserar och fågel går, det skjuts och Sting går 

efter en bit men kan stoppas acceptabelt. EB:FF, två släpp 30 min. 

 
IRST ZINDY SE47709/2019, äg/för Harry Oskarsson, Gällivare 
Zindy går hela dagen i mycket bra fart och stil samt format, sekunderar 

flott partner som har fågelarbete senare stånd avancerar villigt reser 

precist rip par stoppas acceptabelt. EB:FF, två släpp 40 min 1 ukl. 

 
GSH FJÄLLYRANS A OGGE SE13193/2020,äg/för Wilmer Ejeklint, Kiruna 
Ogge går hela dagen i mycket bra fart och stil samt format. Ogge kommer 

in i partners fågeltagning där fågel preciseras Ogge går efter rejält 

men återkommer rimligt, senare skarp markering, fågel går Ogge stoppas 

acceptabelt tar senare stånd fågel går det skjuts Ogge stoppas 

acceptabelt. EB:FF, tre släpp 40 min 2 ukl 

 
ESH SKEDOMS QASK SE52057/2019, äg/för Anna Isaksson, Kiruna 
Qask går i mycket bra till utmärkt fart och stil samt format, tar stånd 

avancerar och reser ripor lugn i flog och skott efter mycket höga 

tillrop. EB:FF två släpp 35 min 1 ukl hp 

 
GST FJÄLLYRANS A LEMON SE13191/2020,äg/för Niklas Kassberg Wall, Boden 
Lemon går i mycket bra fart och i bra stil kontrollerar partner något i 

början av varje släpp senare står partner, Lemon går förbi stående hund 

kör ripor och går efter utgår härmed. EB:FS tre släpp 40 min 0 ukl 

 
PH SJAUNJAMYRENS LZ HANK THE TANK SE36391/2019,äg/för Erik Emmot, 

Malmberget 
Ej till start! 

 
Jag får tacka provledning samt deltagare för ytterligare en härlig dag 

på fjället, denna dag efter Norgevägen (Kopparåsen) bra med fågel och 

turboföre med många premieringar Med vänlig hälsning Anders Gidlund 

Kiruna !!!!  
 


