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UKL 

Ph  Härjarös Sonic SE23392/2020, äg, för Carl-erik Brandberg, Skellefteå,                        
Sonic går i mycket bra fart och stil i en bra reviering. Har ett par stånd under dagen som han 
löser själv. En stark hund som går kraftigt i tungt före. Lyckas inte idag. EB:FS. 4 släpp, 75 
minuter, 0UKL 

ESh  Jaktstormens Dio SE28827/2019, äg Torbjörn Ahnqvist , Gällivare, för Marie 
Nordström                                                                                                                                  
Dio börjar med att kolla in sin partner lite men kommer igång i ett eget sök och går resten av 
dagen i mycket bra fart och stil i tungt före. I andra släpp hittar vi Dio i ett stramt fint stånd. 
Avancerar villigt fram men kan ej påvisa fågel. I tredje släpp hittar vi Dio i stånd och vi ser 
ripan sitta i en liten björk framför. Reser på förares order och är lugn i flog och skott. Senare 
ser vi ripor lätta i ett område där Dio befinner sig. En stark hund som idag tilldelas: EB:FF. 3 
släpp, 40 minuter. 1UKL 

ESt  Åshamras qulan SE43656/2019, äg Ola Lundgren, Skellefteå, för Lina Lundgren                         
Qulan börjar lite försiktigt och går i bra till mycket bra fart och stil. I andra släpp får Qulan 
upp farten och går i mycket bra fart och stil i tungt före. Vi hittar Qulan i stånd men innan vi 
hinner fram så tjuvreser Qulan 2 ripor. Qulan tar sedan ett nytt stånd som hon löser självmant. 
I tredje släpp fäster Qulan stånd, när vi är på väg upp vänder hon och avancerar fram till ett 
nytt stånd. Vi närmar oss och då avancerar hon fram till ett nytt stånd. Vi ser ripa på backen 
framför och föraren reser på avstånd, ripa lättar och Qulan är komplett lugn i flog och skott 
och tilldelas idag: EB:FF. 3 släpp, 40 minuter. 1UKL 

ESt  Mahjorts C Clara SE21355/2020, äg Mikael Hjort, Abisko, för Mikael Hjort                                        
Clara börjar väldigt försiktigt och har lite svårt att komma ut i sök. Senare under släppet går 
Clara upp sig och har några fina slag. I andra går hon upp sig ytterligare och går nu i bra till 
mycket bra fart och stil. Har lite svårt att hålla kontinuiteten i söket. EB:FS. 4 släpp, 75 
minuter. 0UKL 

 

Tack för en trevlig dag på fjället! 

Robert Olausson  


