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UKL 

  

GST Fjällyrans Axa SE13189/2020, äg Peter Törnman, Kurravaara, för Anna Östdahl 

Axa går i mycket bra fart, stil och format. Nyttjar vind och terräng på ett mycket bra sätt. I 

första släpp ses Axa fatta stånd, avancerar fram i nytt stånd. Ripor lättar och Axa är helt lugn i 

flog och skott. I andra släpp stöter hon ripor som hon förföljer. På väg tillbaka tar hon upp en 

hare som hon förföljer en bit. Tillbaka inom rimlig tid. FF. 2 släpp, 30min. 2 ukl. 

  

EST Mahjorts C Clara SE21355/2020, äg & för Mikael Hjort, Abisko 

Clara startar mycket bra men tappar i intensitet i större ris och går då i bra fart, stil och format. 

I andra släpp går hon upp sig till mycket bra. Stöter ripa och kan stoppas. I tredje släpp tappar 

Clara något i intensitet och avslutar i bra fart, stil och format. FS. 3 släpp, 40min. 0 ukl. 

 

ÖKL 

  

PT Skeirutj Rusa SE25353/2019, äg & för Magnus Söderström, Boden 

Startar första släpp i bra fart, stil och format. Fattar stånd vid två tillfällen, avancerar utan att 

påvisa fågel. I andra rundan går Rusa upp sig rejält och går nu i mycket bra fart, stil och 

format. Under inkallning fattar Rusa stånd. Avancerar långt, tar om några gånger, fågel lättar 

rakt framför Rusa som är helt lugn i flog och skott. Tyvärr nekar hon att apportera. FF.  

2 släpp, 35min. 0 ökl.  

  

IRST Giddesdotters B Vega SE34213/2019, äg & för Nils Sandberg, Luleå 

Vega startar dagen i bra fart och stil men går upp sig under dagen. I andra släpp visar Vega 

upp ett mycket bra medvindssök. Trots ett långt tredje släpp får Vega ingen chans på fågel. IF. 

3 släpp, 75min. 0 ökl. 

 

Pt Sjaunjamyrens LZ Kawa SE36385/2019, äg Anna Mattsson, Gällivare, för Jonatan Öhman 

Kawa går i mycket bra fart och still. Blir borta i ris tillsammans med partner. När vi kommer 

till lättar fåglar och Kawa förföljer. FS. 1 släpp, 5min. 0 ökl. 

   

EST Sletthallens Prima SE44453/2019, äg & för Magnus Dahlgren, Stockholm 

Startar första släpp i mycket bra fart, stil och format. Blir borta i ris med partner, när vi 

kommer till lättar fåglar och Prima är lugn i flog. Ny partner, respekterar fågel partner stöter. I 

andra rundan går Prima i utmärkt fart och stil i ett stort och öppet sök som blir både större och 

öppnare under släppet. I tredje släpp mattas hon något. FS. 3 släpp, 40min. 0 ökl.  

 

IRSH Fjälllyckans LT Vidar SE41932/2019, äg Mats Haapaniemi, Kiruna, för Ulrika 

Haapaniemi 

Vidar startar i mycket bra fart, stil och format. Stöter ripa och är helt lugn. Fattar senare stånd, 

fågel lättar och Vidar är lugn i flog och skott. Apporterar godkänt. I andra släpp visar Vidar 

upp ett mycket bra medvindssök. Mattas något i tredje släpp. FF. 3 släpp, 35min. 2 ökl. 

  

IRST J Hadselöya´s Herdiz Hanzzen SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, Stockholm 



Herdiz Hanzzen går hela dagen i utmärkt fart, stil och format. Får mycket mark med sig i 

mycket bra kontakt med sin förare. Trots ett långt tredje släpp får hon inte någon chans på 

fågel. IF. 3 släpp, 75min. 0 ökl. 

 

 


