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UKL  

IRS FJÄLLYCKANS LT VIDAR SE41932/2019, äg/för Mats Happaniemi, Kiruna 

Vidar går i utmärkt fart och stil genom hela dagen. Tar med sig all mark framför oss och är 

lättförd. God kontakt med förare. I tredje släpp hittar vi Vidar i stånd och förare går upp mot 

hunden. Reser på lite avstånd. Vidar reser djärvt och precist ripa och är komplett lugn i flog 

och skott och tilldelas välförtänt 1ukl HP. EB:FF. 3 släpp, 52 minuter.  1 UKL HP 

 

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

Clara går i utmärkt fart och stil samt format genom hela dagen. Har en fin reviering och är i 

god kontakt med förare. Clara har ett par chanser på fågel idag. I andra släpp stöter Clara ripa 

som hon respekterar. Lyckas tyvärr inte idag. EB:FF. 6 släpp, 105 minuter. 0 UKL 

 

ÖKL  

IRST GIDDESDOTTERS TAIGA SE46085/2016 äg/för Sofie Gidlund, Kiruna 

Taiga går idag i utmärkt fart och stil. Efter 10 minuter i första släpp blir Taiga borta. Vi 

kommer upp på en lite ås och ser en björkdunge lite längre fram och misstänker att Taiga står 

där. På väg fram stöter föraren en ripa. När hon kommer fram till dungen anmäler hon stånd. 

På väg fram till Taiga lättar ripa lite på sidan om Taiga som är lugn i flog och skott och 

apporterar godkänt. Direkt efter släpp i andra släpp stöter Taiga en ripa som hon respekterar. 

EB:FF. 2 släpp, 40 minuter. 2 ÖKL 

  

ESH MAC PERSSON'S BAMSE SE33239/2014, äg/för Bertil Noren, Koskullskulle 

Bamse går idag i mycket bra fart och stil. Har något stopp då och då. Finnes i stånd. Bamse 

avancerar utan att påvisa fågel. Senare nytt stånd som Bamse löser själv. I femte släpp hittar 

vi Bamse i stånd, vi ser ripa på backen framför Bamse. Bamse reser och är inte helt lugn i flog 

och skott. Apporterar utmärkt och tilldelas idag 2 ökl. EB:FF. 5 släpp, 90 minuter. 2 ÖKL 

  

EST SKRAVELDALENS I CHILI SE20345/2019 äg/för Håkan Engebro, Koskullskulle 

Chili går hela dagen i utmärkt fart och stil. Går stort och får mycket mark med sig. Blir borta 

lite men vi har hela tiden koll på var hon befinner sig. I sjätte släpp hittar vi Chili i stånd. 

Avancerar fram till nytt stånd. Reser jaktligt tillsammans med förare och är komplett lugn i 

flog och skott. Apporterar godkänt och tilldelas välförtjänt 1 ökl. EB:FF. 6 släpp, 100 

minuter.  

1 ÖKL 

  

IRST GIDDESDOTTERS B EBBA SE34212/2019 äg Susanna Gidlund Kiruna för Kicki 

Gidlund 

Direkt efter släpp stöter Ebba en ripa som hon respekterar. Går sedan i utmärkt fart och stil 

samt format. Går stort men hela tiden i kontakt med förare. I 5:e släpp blir Ebba borta och jag 

släpper ner för en backe och ser Ebba i stånd i en myrglänta. Jag ropar till föraren som har lite 

bekymmer i nerförsbacken men kommer så småningom fram till mig. Ebba har fått stå en 

stund. Vi åker fram till Ebba och ser ripor på backen framför. Föraren tar sig runt Ebba och 

reser. Ebba tar några steg och ripor lättar och Ebba är komplett lugn i flog och skott och 

apporterar utmärkt. Tilldelas välförtjänt idag 1 ökl. EB:FF. 5 släpp. 90 minuter. 1 ÖKL 



   

PH VENATIO'S VALDEMAR SE19082/2016 äg Anita Kieri,för Tommy Lagerholm 

Kurravaara 

Valle går i mycket bra fart och stil i ett något öppet format och blir borta lite grann för oss 

men återkommer alltid. I tredje släpp hittar vi Valle i stånd. Valle reser precist på ripa men 

blir för orolig och förföljer i flog och skott och utgår. EB:FF. 3 släpp, 53 minuter. 0 ÖKL 

 

Tack för en trevlig dag på fjället med kanonväder, utmärkt före, trygga ripor, duktiga hundar 

och lugna förare. 

 

Hortlax April 2021 

 

Robert Olausson 
 


