
SNFK  
UKL/ÖKL 20210418,  
Domare: Torbjörn  Eklund 

Mark: Plogstation 

Förutsättningar: Stenhård skare, strålande sol. Stadig vind och bra med ripa. Upplagt för en toppen 
dag! 

UKL 
IRST  Panzareds Dressed For Success SE14336/2020, äg & för David Norberg, 

Startar i bra fart och stil söker av marken väl men ett lite större format önskas samt bättre 
kontinuitet. I sitt andra släpp så går hon upp sig och söker då i mycket bra fart samt stil. Ses i stånd, 
fåglar lättar utanför jaktbart håll och Dressed förföljer en bit. I sitt sista släpp så söker hon i 
bra/mycket bra fart samt stil. Tar stånd på backe. Hon får resningsorder och väljer då att slå tillbaka i 
marken, nytt stånd där hon ej kan påvisa fågel. Förföljer sedan överflygare friskt. Eb FF 3 släpp 45 min 
0 UKL 

IRSt  Giddesdotters B Speja SE34214/2019, äg & för Fredrik Karlsson,  

Startar dagen i mycket bra fart och utmärkt stil, avsöker marken väl i stora fina slag i god kontakt 
med sin förare. I 2:a släpp så går hon i utmärkt fart och stil. Söket blir öppet och hon blir svår att hålla 
reda på. Hittas i stånd, får resningsorder och väljer då att slå ut i marken. Nytt stånd långt uppe på 
fjällkanten. Avancerar väldigt försiktigt, lyckas få ripan på vingar och är acceptabelt lugn i flog och 
skott. I 3:e släpp så blir hon borta större delen av släppet men återkommer vid koppling. Eb FF 3 
släpp 45 min 3 UKL  

ÖKL  

ESH  MIDASHÄLLANS VA JOKER SE32191/2018, äg & för Mattias Lindqvist,  

Joker går i mycket bra fart samt stil. I första släpp så söker han av marken på ett mycket bra sett i ett 
väl anpassat format med fin reviering. I andra släpp så går Joker väldigt sort och sökupplägget blir 
alltför öppet. Blir borta stora delar av släppet för att sedan försvinna och återkommer inte inom 
tidsramen för klassen.  Utgår Eb IF 2 släpp 30 min 0 ÖKL 

PH J BORGEFLON'S RX BERT OVE SE21103/2017, äg & för Elin Backlund,  

Ove går i mycket bra fart samt stil. Söker av marken väl i ett mycket bra format, väl anpassat för 
marken vi går i. i andra släpp så går vi i tät björkskog där ove fortsätter visa upp sitt fina sök. Stånd, 
när vi kommer fram så lättar en ripa precist framför hunden och Ove är till en början helt lugn i flog 
och skott men det lättar mer fågel och då blir han lite orolig men lugnas. Vi lägger ut en apport, 
tyvärr så vill inte Ove hämta den kalla fågeln idag. Eb FF 2 släpp 30 min 0 ÖKL 

PT  JOFJÄLLETS RIPPOINT T'ÄRTAN SE23900/2018, äg & för Göran Hellström, 

Ärtan går hela dagen i mycket bra fart och en utmärkt stil. Söker av marken på ett mycket bra sett i 
både med som motvind. Formatet anpassar hon fint i skiftande terräng. I 2:a släpp så lättar det fågel i 
området där Ärtan befinner sig utan att det går att bedöma. Senare i släppet har partner fågelarbete. 
I 3:e släpp så har hon chans på fågel utan att lyckas. I sitt sista försök så hittas hon i stånd, när vi 
kommer fram så lättar ripan precist framför hunden men tyvärr så blir hon alltför orolig i flog och 
skott. Utgår.Eb FF  4 släpp 60 min 0 ÖKL 



 

Ursviken den 30 april 2021 

Torbjörn Eklund  


