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Domare: Dick Edin  
Mark: Bäno  
Förhållanden: stadig västlig vind,kraftiga regnskurar.  

 
Ukl 

Est Orrlidens Myra SE 50916/2019  äg. Magdalena Forsman 

Myra börjar dagen i mycketbra/bra fart stil och format,hon går upp sig i andra släppet och 
håller mycketbra fart stil och format resten av dagen i både med och motvind i öppen och tät 
träng. Hon är lättförd och lydig, hon har en egen stöt med fin respekt för fågel sedan har hon 
många chanser på fågel i sina fem sista släpp. 6släpp 80minuter 0pris ukl 

Est Skraveldalens I Chili SE 20345/2019 äg. Håkan Engebro 

Chili börjar dagen i bra fart och stil samt format sedan går hon upp sig i sina fem sista släpp 
till mycketbra fart stil och format. Hon går i medvind i sina fem sista släpp och har många 
chanser på fågel vid egna stötar så visar hon bra lydnad. 6släpp 80minuter 0pris ukl 

Esh Jaktstormens Dio SE 2882772019 äg. Torbjörn Ahnqvist 

Dio börjar idag  i sidvind där han söker i utmärkt fart och stil i mycketbra marktäckning, i 
första släpp har han ett resultatlöst stånd där han avancerar villigt. I sitt andra släpp i medvind 
så går han utmärkt och vi hittar Dio i stånd, det lättar fågel i omgångar när vi är på väg upp till 
honom men han bara står kvar. När vi är framme hos hunden lättar en ripa 5m sidan om Dio 
som han bara kollar på, förare ger resningsorder Dio reser villigt och precist två ripor och är 
helt lugn i flog och skott. 2släpp 30minuter 1ukl hp  

Gst Aarbringens Black Bekken  NO 53569/2018 äg. Jukka Puru 

Bekken går idag i mycketbra fart stil och format. Han har många chanser på fågel där han 
stöter en del själv och är väldigt lydig i dessa situasioner. 5släpp 70minuter 

 

Ökl 

Esh G-Sylo SE46853/2017 Äg. Marie Nordström 

Sylo går idag i alla vindriktningar i mycket bra fart stil och format, han har ingen chans på 
fågel. 5släpp 70minuter 0pris ökl 

Pt Aeris TK Stella SE 17029/2017Äg. Thomas Wänman 

Stella går i första släpp i mycketbra fart stil och format, i andra släpp går hon ner sig lite till 
bra fart stil och format. I fjärde släpp kroknar hon och föraren väljer att avsluta dagen. 4släpp 
52minuter 0pris ökl  



Est Halvartuns Lykke Se 31452/2015 äg, Mikael Wikström 

Lykke går idag i mycketbra fart stil och format i alla vindriktningar och i alla sina släpp. Hon 
har ett resultatlöst stånd där hon avancerar villigt, hon har fyra stötar där hon är acceptabelt 
lugn i flog för klassen. 4 släpp 72minuter  

Esh Bossböens Polar av Myrheden SE 60256/2017 äg, Jan-Olof Tano 

Polar går idag i både med och motvind i mycketbra fart stil och format, i sitt tredje släpp 
stöter han ripa och förföljer för långt för klassen och utgår. 3släpp 33minuter 0pris ökl 

 

Högfjällshundens Dixie 

Dixie börjar söka trevande i godtagbar fart stil och format, hon får ett släpp och avslutas då 
söket inte håller för klassen. 1släpp 15minuter 0pris ökl 

 

 

 

 

 


