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UKL 
 
PT KARACANIS VILJA NO42171/18, äg Terje Lagaard, Bodö, för Öystein 
Nilsen 
Startar i mycket bra fart och stil. Blir något öppen i sin reviering i 
detta släpp. Det flyger fågel i området där hunden är och hon blir svår 
att kalla in. I andra släppet går hon som tidigare. Hittas i stånd. 
Reser fågel och går efter och försvinner. Går inte att kalla in inom 
släpptiden och utgår därmed. FF FS 30 min 0 UKL 
 
IRSH PANTZA REDS WATERLOO SE56787/2017, äg & för Isak Savilahti, Umeå 
Startar i mycket bra fart och stil. Han använder vinden på ett mycket 
moget sätt. Fågel lättar i området där hunden är. I andra släppet går 
han som tidigare. Jobbar på bra med sin förare. Får ha marken för sig 
själv då partner är ute på andra äventyr. I tredje släpp börjar han att 
tröttna och har många stopp och kommer sig inte ut ordentligt i detta 
släpp och avslutas därmed. FF FS 45 min 0 UKL 
 
EST RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg & för Håkan Antman, Svensbyn 
Går i mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. Tar stånd 
men fågel lättar innan vi är inom jaktbart håll. I slutet av släppet 
tar hunden stånd, reser fågel precist och är lugn i flog och skott. I 
andra släpp går hon i mycket bra fart och stil i medvind. Får mycket 
mark med sig i god kontakt. Lykka tilldelas ett första pris för sina 
prestationer. FF 30 min 1 UKL HP 
 
PT KARACANIS SPIRIT NO42170/18, äg & för Öystein Nilsen, Bodö 
Går i mycket bra fart och stil. Revierar och använder vinden mycket bra 
i början av släppet. I slutet av släppet går fågel i området där hunden 
är och hon blir borta, men kommer tillbaka till partiet inom rimlig 
tid. Förare lyser dock med sin frånvaro. I andra släppet söker hon sig 
ut i medvind och blir borta till slutet av släppet och utgår därmed. FS 
30 min 0 UKL 
 
ESH MIDASHÄLLANS VA JOKER SE32191/2018, äg Lena Lindqvist, Luleå, för 
Mattias Lindqvist 
Joker startar i mycket bra fart och stil. Använder vinden mycket bra. I 
andra släppet hittas han i stånd som han reser villigt och som han tar 
en tur efter. I slutet av släppet hittas Joker i stånd igen. Fågel går 
och han förföljer en bit efter. FF 30 min 1 UKL 
 
GST ZETTERTJÄRNS HAPPYNEZZ SE26832/2018, äg & för Johan Sandlund, 
Arjeplog 
Happy startar i bra fart och stil. Visar lite intresse för partner. I 
andra släppet fortsätter hon jobba på samma sätt. Fågel lättar i område 
där hunden är. I tredje släppet börjar hon att tröttna lite grann. 
Saknar kontinuitet i söket. FS 45 min 0 UKL 
 
ÖKL 
 
 
ESH HÖGFJÄLLHUNDENS D-SPOTT SE34623/2017, äg Bernt Perström ,Östersund, 
för Bernt Perström 



Spott startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. 
Tar stånd vid myrkanten men löser det innan vi hinner komma fram. I 
mitten av släppet tar han nytt stånd som partner sekunderar. Reser i 
etapper. Fågel lättar och Spott är lugn i flog och skott. Apporterar 
godkänt. I slutet av släppet hittas han i stånd igen. Fågel går och 
hunden förföljer och utgår därmed. FF 15 min 0 ÖKL 
 
EST OHLSMYRENS EMMY LOU SE24691/2015, äg & för Stellan Johansson, 
Tärnaby 
Startar i mycket bra fart och stil. Tar stånd i början av släppet. 
Avancerar men kan inte presentera fågel. Senare i släppet sekunderar 
hon partnerns stånd. I slutet av släppet hittas hunden i stånd. 
Avancerar men kan återigen inte presentera fågel. I andra släppet går 
hon som tidigare. Hittas i stånd. Avancerar men ingen fågel kan 
påvisas. Hon utgår därmed. 30 min 0 ÖKL 
 
 
EST J HÖGFJÄLLSHUNDENS SOL SE31324/2014, äg Bernt Perström, Östersund, 
för Bernt Perström 
Sol startar i mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. 
Arbetar mycket bra i markerna framför oss. I andra släppet går hon som 
tidigare. Har några markeringar men kommer inte för fågel. I tredje 
släppet går hon som tidigare. I sista släppet tar hon stånd. Fågel går 
och hon förföljer och utgår därmed. FF 60 min 0 ÖKL 
 
IRSH J HADSELÖYAS BOSS SE21615/2017, äg & för Micael Kerttu, Kalix 
Han startar i mycket bra fart och stil. Arbetar med god kontakt med sin 
förare under hela släppet. I andra släppet går han som tidigare men 
kommer inte för någon fågel. I sista släppet hittas Boss i liggande 
stånd. Reser i etapper. Fågel går och Boss är acceptabelt lugn i flog 
och skott. Apporterar korrekt. Får i dag ett tredje pris. FF 50 min 3 
ÖKL 
 
Tack för en trevlig dag på fjället med mycket fågel som dessvärre var i 
stora flockar. 
/Johan Backlund 
  
 


