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GST  Finngangens Fantastiska Fideli SE53762-2017, äg Tina Hedman, , för Hedman Hedman 
Fäster ett stramt stil fullt stånd ripa lättar precist framför Fideli som tyvärr blir för orolig och utgår.   
0 Pris ÖKL EB: FF 15 min 1 släpp. 
 
Pt  Skeiruts Raija SE25351/2019, äg & för Olov Åhman,  
Raja går i mycket bra fart och stil, Raja kommer in til föraren som gör att söksupplägget störs. Raja 
fäster ett stramt stilfullt stånd, reser villigt och precist en ripa är komplett lugn i flog och skott 
apporterar mycket bra. I senare släpp så har Raja ett resultatlöst stånd. Raja mattas i tredje släpp, 
ripa lättar i området där Raja är sig i utan att det går att bedöma vad som hände. 
I dag får Raja ett mycket välförtjänt 2 pris Ökl. EB FF IF FS 45 min 3 släpp 
 
GST J HAGELSPRUTANS UNDERBARA ULALIA SE21942/2014, äg & för Tina Hedman,  
Ulalia går i mycket bra fart och stil avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med föraren. Ulalia 
avprovas hela dagen och visar upp ett klass sök under alla förhållanden. Tyvärr så kommer Ulalia in i 
partners situation och stöter ripor och förföljer dom för långt. 0 pris ÖKL. EB IF IF IF FS 60 min 4 släpp. 
 
ESH  MIDASHÄLLANS VA JOKER SE32191/2018, äg & för Mattias Lindqvist,  
Joker går i bra fart och stil, söks upplägget störs av en del stopp, samt att han har ett stort intresse av 
partner. Joker har två stånd där ripor lättar utom jaktbart håll, en gång kommer partner in i 
situationen och Joker visar att han är väldigt lydig. Joker fäster ett stramt stilfullt stånd ripor lättar 
precist framför Joker som är komplett lugn i flog och skott apporterar mycket bra. I dag får Joker ett 
mycket välförtjänt 3 pris ÖKL. EB: IF IF IF FF 60 min 4 släpp. 
 
EST  RIPVITTRANS NS LYKKA SE47794/2017, äg Håkan Antman, , för Håkan Antman 
Lycka går i bra fart och stil saknar trycket i söket. Lycka har en jätte fin ingång som resulterar i ett 
stramt stilfullt stånd reser villigt och precist en ripa är helt lugn i flog och skott, strular med apporten 
men får in ripan godkänt. Vi upptäcker att Lycka har tappat en klo som vi ser i snön. I dag får Lycka 
ett mycket välförtjänt 3 pris ÖKL EB: FF 15 min 1 släpp. 
 
ESH J JAKTSTORMENS AROBIN-TELL SE20762/2016, äg & för Lars-göran Nilsson,  
Robin går i utmärkt fart och stil avsöker marken i stora fina slag i bra kontakt med föraren. Robin 
sekunderar stående partner förtjänst fullt, när riporna lättar så blir Robin för orolig och utgår. 0 pris 
ÖKL EB: FS 15 min 1 släpp. 
 
PH J GAMEKEEPER'S JÄKEL SE22023/2015, äg & för Magnus Engdahl, 
Jäkel går i mycket bra fart och stil. Är ensidig sitt söksupplägg. Slår fram i marken och fäster ett 
stramt stilfullt stånd som han får hålla länge. När vi är inom jaktbart håll så lättar ripor precist 
framför Jäkel, som blir provocerad av partner som kommer upp i situationen. Jäkel är acceptabelt 
lugn i flog och skott apporterar mycket bra. I dag får Lycka ett mycket välförtjänt 3 pris ÖKL EB: FF 15 
min 1 släpp. 
 


