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UKL 

NO 37491/11 Heggelifjällets Miss Daisy, förare Per Martin Olsen 

Startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. Ripa kommer från området där 

hunden är. I andra släpp går Daisy som tidigare. I tredje och fjärde släpp har Daisy flera 

chanser på fågel som hon inte tar tillvara på. Utgår.  Släpptid 50 minuter. 0 UKL 

 

NO32175/11 Faulfossens TQ Yrja, förare Terje Lorentzen 

Startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt. Tar stånd mot ett 

videris. Reser villigt och precist. Två ripor lättar. Yrja är lugn i flog och skott. I tredje släpp 

stöter hon ripa med partner och tar en runda. Avslutas med första pris. Släpptid 31 minuter.     

1 UKL 

 

SE27402/2011 Ohlsmyrens Black Betty, förare Torbjörn Eklund 

Startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i andra delen av första släpp. 

Partner stöter fågel, går en bit efter för att se om det var en fågel som flög. I andra släpp hittas 

hon i stånd av partiet. Reser villigt en kull med ripor. Är helt lugn i flog och skott. I tredje 

släpp stöter hon ripa med partner och tar en sväng efter. Betty får i dag ett första pris. Släpptid 

31 minuter. 1 UKL 

 

SE37966/2011 Finnlidens Coco Chanel, förare Ulf Öhlund 

Startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig. Stöter ripa med partner och tar en 

tur efter med skall. I andra släpp går hon ner sig lite grann och skallar småfågel. Har flera 

chanser på fågel under dagen men lyckas inte. Släpptid 55 minuter. 0 UKL 

 

FIN15434/11 Puronperän Seita, förare Jukka Puro 

Startar i bra fart och stil. Är lite trögstartad, men kommer sig ut i ett godtagbart sök efter 

några minuter. Önskas bättre djup och bredd till nästa släpp. I andra släpp går Seita som 

tidigare i bra fart och stil, men med något bättre bredd på reviering. I tredje släpp hittas Seita i 

stånd. Fåglar går när föraren är på väg fram. Helt lugn i flog och skott. Tar nytt stånd. Fågel 

går innan resning hinner ges men är helt lugn i flog och skott. Avslutas med ett andrapris. 

Släpptid 45 minuter. 2 UKL 

 

ÖKL 

SE10220/2010 Black Shetans Batman, förare Carl-Erik Brandberg 

Startar i mycket bra fart och stil. Får bra med mark med sig. Önskar bättre kontinuitet till 

nästa släpp. I andra släpp går han i bra fart och stil. Stöter ripa och går efter. Utgår. Släpptid 

24 minuter. 0 ÖKL 



 

SE35522/2010 Skeirutj Steira, förare Olov Åhman 

Startar i mycket bra fart och stil. Har några stopp som stör. Önskar bättre bredd och djup till 

nästa släpp. I andra släpp tar Steira stånd. Avancerar villigt men kan inte presentera fågel. I 

tredje släpp lättar fågel framför hunden, när föraren ger henne stoppsignal tar hon ett stånd. 

När förare och domare kommer upp till Steira lättar fågel för hunden. Apporterar bra. 

Avslutas med ett andrapris. Släpptid 43 minuter. 2 ÖKL 

  

SE35526/2010 Skeirutj Smilla, förare Rolf Sandström 

Startar i mycket bra fart och stil. Bättre djup och bredd på revieringen önskas. Fågel lättar i 

område där hunden är, när förare stoppar hunden med stoppsignal tar Smilla ett osäkert stånd. 

När föraren kommer fram till hunden lättar ripa vid sidan av hunden. Helt lugn i flog och 

skott. Apporterar bra. I tredje släpp tar Smilla ett kaststånd, reser ripa, är helt lugn i flog och 

skott. Avslutas med ett andrapris. Släpptid 32 minuter. 2 ÖKL 

 

S41980/2009 Tärnafjällens Axcel G, förare Olov Westerlund 

Startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig. Blir borta i slutet av första släppet, 

men hittas innan tiden är slut. I andra släpp har Axcel flera chanser på fågel som han inte tar 

tillvara på. I tredje släpp hittas Axcel i stånd på torrbacke. Fåglar går när förare är på väg 

fram. Axcel är acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar slarvigt. Avslutas med ett 

tredjepris. Släpptid 40 minuter. 3 ÖKL 

 

SE21467/2010 Norrlands guidens Bad Luck, förare Jan-Olov Daniels 

Startar i mycket bra fart och stil. Önskar större bredd på revieringen. I tredje släpp börjar 

Luck tröttna. Hon kommer inte för fågel i dag. Släpptid 55 minuter. 0 ÖKL 

 

S68894/2007 Åshamras Figo, förare Margareta Nilsson 

Startar i mycket bra fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt med föraren. I andra 

släpp markerar han fågel, men hinner inte fatta stånd innan ripa lättar. Stoppas av förare med 

kraftuttryck.   Fortsätter sitt fina sök resten av dagen, kommer ej för fågel. Släpptid 55 

minuter. 0 ÖKL 

 

S13046/2009 Finnlidens Beyonce Knowlee, förare Ulf Öhlund 

Startar i mycket bra fart och stil. Önskas bättre bredd och djup i revieringen. Har lite stopp 

som skämmer helhetsintrycket. Tar ett stånd i första släpp. Avancerar trögt men kan inte 

presentera fågel. I andra släpp har hon bättre flyt i söket, stoppen är borta. Fortsätter sedan i 

samma stil resten av dagen men kommer ej för fågel. Släpptid 55 minuter. 0 ÖKL 

 

S56055/2005 Rimobäckens Axa, förare Jan-Olov Daniels 

Startar i mycket bra fart och stil. Önskar att mer mark blir tagen. I andra släpp tar Axa stånd, 

reser ripa, är helt lugn i flog och skott. Under apportsöket lättar mer fågel för henne, men hon 

är lugn och apporterar korrekt. Får i dag ett andrapris. Släpptid 30 minuter. 2 ÖKL 

 

 



S47075/2008 Falcsagans Gry, förare Åsa Vilson 

Startar i mycket fart och stil. Får mycket mark med sig i god kontakt med sin förare. I tredje 

släpp stöter Gry riptupp men stoppas förtjänstfullt av förare. Kommer tyvärr ej för mer fågel i 

dag. Släpptid 55 minuter. 0 ÖKL 

 

Johan Backlund 

 

 

  


