
UKL 20210416 

Abisko  Paddus vänster 
Domare:   Lasse Tano 

Mark: Paddusklippan vänster 

Väderlek: Sol, växlande vind, ca 1-6 m/ sek. Riptillgången var ej bra, men hundarna tog tillfällena 
i akt och förvaltade dessa ypperligt.  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 släpp upprepas detta. Nieras är för egenrådig 
idag och drages av föraren. Han får gå i 2 släpp. Kommer ej för fågel. 35 min. 0 pris IF 

Esh Jaktstormens Falcon SE29271/2020 Förare Anders Lundberg 

Falcon går över dagen i mycket bra fart, stil och reviering. Första släppets medvindssök 
hanteras mycket bra i stora slag, hämtar vind föredömligt. Stor eloge till föraren som 
hjälper Falcon att utnyttja marken! I tredje släpp finnes han i stånd. Avancerar friskt 
någon meter till nytt stånd, avancerar igen friskt till nytt stånd och reser därefter 
riporna precist. Helt lugn i flog och skott. Efter 48 minuter och tre släpp tilldelas Falcon 
1 Ukl HP! FF 

Gsh Fjällyrans A Inka SE13192/2020 Förare Fredrik Brännvall 

Inka går över dagen i mycket bra fart, stil och reviering. I sista släpp tröttnar han rejält. 
Han nyttjar såväl medvind som motvind väldigt bra men kommer idag ej för fågel. 3 
släpp, 49 minuter och 0 pris. IF 

Pt Fanby Ebria  SE32758/2019  för Sanne Johansson 

E Bria startar i utmärkt fart, stil och reviering i medvindssök. Hon får mycket mark med 
sig. I andra och tredje släpp blir det motvind vilket hon nyttjar föredömligt! Hon är helt 
förutsägbar i sitt sök, stora slag vilket i andra släpp resulterar i stånd. Avancerar villigt i 
etapper på löpande ripa, reser villigt och precist men kan ej hålla sig i flog och skott. 
Acceptabelt lugn bedöms hon vara, vilket ger henne 2 Ukl efter 50 minuter.FF 

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

Hank startar i ett ungdomligt sök med partnern. Detta styrs upp av föraren 
föredömligt, och Hank går sedan i ett mycket bra sökmönster.  I första släpp finnes 
Hank i stånd, avancerar i etapper på löpande ripa. Hank tappar strålen under avancen, 
finner den igen men tappar ånyo strålen då fågel går i en oprecis resning. Acceptabelt 
lugn i flog och skott och föraren gör ett jättejobb för att få Hank lugn. Han fortsätter 
sedan återstående släpp i mycket bra format. Idag tilldelas Hank 2 Ukl efter 3 släpp 
och 50 minuter. FF 

Est Mahjorts C Clara SE21355/2020  Förare Mikael Hjort 

Clara går över dagen i mycket bra fart och stil. I första rundan går hon i medvind. 
Startar med att busa med partner, men detta släpper tämligen omgående efter 
förarens order. Marktäckningen är mycket bra. I andra släpp går hon ned sig något för 
att i tredje rundan visa upp ett perfekt sök som resulterar i stånd. Ripan ligger någon 



meter framför henne. Hon reser villigt och precist, är helt lugn i flog och skott. Detta 
premieras idag efter 51 minuter med 1 Ukl Hp!   

Gsh Fjällyrans A Ogge SE13193/2020 Förare Wilmer Ejeklint 

Detta är såväl Ogges som Wilmers första jaktprovstart, vilket detta ekipage verkligen 
gör med bravur! I första släpp går han i ett mycket bra format med mycket bra fart och 
stil, stor bredd och en bra marktäckning. Han fortsätter så i andra släpp och i tredje 
tröttnar han rejält. I dag kommer han ej för fågel. 3 släpp, 52 minuter och 0 pris. 

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! 

Abisko 20210416 

Lasse Tano 

 


