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EST ORRLIDENS J-MYRA SE50916/2019 äg/för Magdalena Forsman, Gällivare 

Myra går i utmärkt fart och stil genom hela dagen. En hund som går stort och får mycket mark 

med sig i god kontakt. Vi ser Myra ta stånd men stramar inte till riktigt och löser själv. Senare 

nytt stånd. På väg fram kan inte Myra hålla sig och tjuvreser ripor och går efter en liten sväng. 

Vi hittar Myra i nytt stånd. Förare reser och Myra får jobba lite men reser ripa och är 

acceptabelt lugn i flog och skott. Tilldelas idag 3 ukl. EB:FF. 4 släpp, 70 minuter. 3 UKL 

  

EST ORRLIDENS J-MAJKEN SE50913/2019 äg/för Astor Ejeklint, Kiruna 

Majken går i utmärkt fart och stil samt format. Tar bägge sidor på ett fint sätt i vinden. Stånd, 

ripor lättar innan vi hinner upp. Senare slår Majken upp på kalfjället och ställer sig. Vi tar oss 

upp och Majken gör en kort resning och är komplett lugn i flog och skott och tilldelas idag 1 

ukl HP. EB: FF. 2 släpp, 40 minuter. 1 UKL HP 

  

EST QUEEN AMIDALA SE13188/2020 äg/för Eva Engman, Kiruna 

Dala går i mycket bra fart och stil i ett något öppet format i turboföre. Blir borta en stund i 

första släpp men återkommer. 

Dala slår upp på fjället och ställer sig. Vi kämpar på i uppförsbacken och Dala får stå en 

stund. Vi kommer fram och ser ripan på backen. Dala reser djärvt och får nästan peta på ripan 

för att den skall lätta. Det blir lite för mycket för Dala som förföljer för långt. I fjärde släpp 

hittar vi Dala i stånd. Hon reser ripa djärvt och går efter en bit i flog och skott men stoppas av 

förare. Tilldelas idag 3 ukl. EB:FF. 4 släpp, 60 minuter. 3 UKL 

 

  

EST MAHJORTS C CLARA SE21355/2020, äg/för Mikael Hjort, Abisko 

Clara går i mycket bra fat och stil. Har några markeringar i första släpp. Blir borta en stund på 

slutet men återkommer. Fortsätter i mycket bra fart och stil. Hittas i stånd, reser trygga ripor 

och är komplett lugn i flog och skott. Tilldelas idag välförtjänt 1 ukl HP. EB:FF. 2 släpp. 40 

minuter. 1 UKL HP 

  

GST FJÄLLYRANS AXA SE13189/2020 äg/för Peter Törnman, Kurravaara, 

Axa går i mycket bra till utmärkt fart och stil hela dagen i ett mycket bra format. Hittas i stånd 

men tjuvreser och går efter en bit. Nytt stånd, vi kommer fram och Axa reser trygga ripor och 

får efer en bit i flog och skott men stoppas av förare. Fortsätter sedan som tidigare och visar 

upp en flott sekundering. Hittas senare i nytt stånd men kan inte hålla sig och tjuvreser. 

Tilldelas idag 3 ukl. EB:FF . 4 släpp, 55 minuter. 3 UKL  

  

GSH FJÄLLYRANS A INKA SE13192/2020, äg/för Fredrik Brännvall, Kiruna 

Inka börjar i mycket bra fart och stil samt format i god kontakt med förare. I tredje släpp 

börjar orken tryta och men Inka jobbar på. Får även ett fjärde släpp men lyckas inte idag. 

EB:FS. 4 släpp, 65 minuter. 0 UKL 



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

Malmberget 

Hank börjar lite trevande och spanar in partner lite. Går sedan upp sig och går i mycket bra 

fart och stil i god kontakt med förare. I andra släpp ser jag Hank förfölja 2 ripor. Senare ser vi 

Hank i stånd men han tjuvreser och går efter en bit. I fjärde och femte släpp mattas Hank. 

EB:FF. 5 släpp, 70 minuter. 0 UKL 

 

Tack för en härlig dag på fjället! 

 

Hortlax April 2021 

Robert Olausson 
 


