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Smuollevagge 

Bra jaktväder, ripflockar. 
Domarelev och skytt , Roger Larsson 

UKL 

Est Jaktstormens Col SE31994/2018, äg & för Dick Edin  
Col startar första släpp i mycket bra fart och stil, i början av släppet är sökmönstret bra till 
mkt bra, Col hittas i stånd, ripa lättar och hon är lugn i flog o skott. Col visar i senare släpp ett 
mkt bra sök som är väl anlagt på bredden och med mkt bra format.  
FF 3 släpp 35 min. FF 1 ukl. 

Esh Jaktstormens C-Lemmel SE31995/2018, äg & för Anna-Sara Sikku  
Lemmel i mkt bra fart och stil, med mkt bra format och reviering, i sitt andra släpp så tar hon 
stånd , avancerar framåt, nytt stånd reser mkt bra utan resultat. I tredje  släpp så fastnar 
Lemmel en del i vittring och spår. FS 3 släpp 40 min. 0 Ukl 

Est Giddes O Vada SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu  
Wada söker i sina släpp i mycket bra fart och stil med mycket bra kontakt, reviering och 
söksbredd, har i sitt sista släpp en rejäl chans på fågel som trampas upp av domare.  
FS 3 släpp 40 min 0 Ukl 

Gst Zettertjärns Happynezz SE26832/2018, äg & för Johan Sandlund  
Happyness startar i godtagbar till bra fart o stil, formatet är godtagbart, hela upplägget störs av 
upprepade stopp. I senare släpp så förstärks intrycket men visar i några enstaka slag att fart 
och stil kan vara mkt bra. I sista släpp så styr föraren aktivt Happy från partner och då jobbar 
hon betydligt bättre. Happy behöver mer tid att mogna. FS 3 släpp 30 min 0 Ukl 

Est Setterwalls Geira SE18770/2018, äg & för Tobias Eriksson 
Geira  i mkt bra fart och stil. Mkt bra till utmärkt format, reviering och kontakt. Drar an  och 
tar stånd. Justerar sig lite sedan lättar riporna och hon förföljer ett stycke men är snabbt 
tillbaka. I andra släpp visar hon upp ett mkt bra medvindssök. I sitt sista släpp så har hon 
tillsammans med partner en rejäl chans på fågel som dessvärre trampas upp av domare.  
FF 3 släpp 40 min 0 Ukl 

Irst Hadselöya´s Lykke NO43342/2017, äg & för Björn Ove Moum 
Lykke visar hela dagen upp ett utmärkt sök med mkt bra till utmärkt fart och stil, i sitt första 
släpp så finner partner fågel, Lykke kommer in i marken och jobbar hårt på att få fram mer 
fågel. I sitt andra släpp så söker hon i medvind utmärkt. I sitt tredje släpp drar hon upp mot 
brant fjällsida där skallar hon upprepat efter något. Utgår. FS 3 släpp 40 min. 0 Ukl 

Esh Högfjällshundens Freke SE20922/2018, äg & för Rasmus Karlsson 
Freke söker under dagen i bra fart och stil med godtagbar till bra format, kontakt och 
reviering, förare väljer efter andra släpp att dra hunden pga skada i foten.   
EF 2 släpp 25 min 0 Ukl 



 

ÖKL 

Esh J Giddes L Pricken SE32930/2015, äg & för Roger Englund 
Pricken startar första släpp i mkt bra fart och stil, med mkt bra reviering och söksbredd med 
mkt bra kontakt, Hittas i stånd mot en björkdunge vid resningsorder avancerar han framåt 
ripor lättar precist framför han och han är komplett lugn i flog och skott med en utmärkt 
apport. I andra släpp så är söket bra till mycket bra med flera resultatlösa markeringar. Med 
brister i effektivitet så tilldelas Pricken för sina prestationer ett andra pris. FF 40 2 släpp Min. 
2 Ökl.  

Est J Skedoms Mira SE22217/2013, äg & för Linda Ekström 
Mira startar I mkt bra fart och stil . Mkt bra format med bra till mkt bra reviering, blir borta en 
del första släpp men kommer tillbaka till marken och fattar ett skarpt stånd, vid resningsorder 
så vägrar Mira att resa fågel. Utgår. EF 1 släpp 10 Min. 0 Ökl 

Est Mahjorts B Missy SE30989/2016, äg Mikael Hjort 
Missy i mkt bra fart och stil med bra format och söksupplägg, vid partners stånd så är hon 
olydig vid koppling. I sitt andra släpp så får hon gå mot en partner som är avslutad. Tar stånd 
mot brant fjällsida, avancerar framåt mkt långt utan att prestera fågel eller nytt stånd.  
Provas kort i ytterligare släpp men avslutas då det blir för ineffektivt. 
 FS 3 släpp 30 Min. 0 Ökl 

Esh Jaktstormens Bork SE20170118, äg & för Helena Israelsson  
Bork startar lite oinspirerat i bra fart och stil med ett bra format och söksupplägg. I sitt andra 
släpp markerar Bork vid ett flertal tillfällen men resultatlöst. Förare väljer att avsluta hunden 
efter andra släpp. EF 2 släpp 25 Min. 0 Ökl 

Norra Fjällnäs Stellan Johansson 

 


