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UKL/ÖKL , Bäno 
Domare: Bert-Ove Johansson 
Gråväder 
 
UKL 
PT  FLEXVYAS IF NORRLANDS GULD SE29766/2020, äg & för Peter Henriksson, Södra 
Sunderbyn  Ella går i mycket bra fart, stil och format under dagen, har väldigt många tillfällen 
på fågel som hon inte lyckas få till ett stånd på. 0 Ukl 3 släpp 30 min FS 
 
GST  PURONPERÄN PAKKANEN FI25622/20, äg & för Jukka Puro, Karvala 
Startar i första släpp med att stöta många nyslagna fåglar, senare i mycket bra fart, stil i ett 
lämpligt format. Markerar i närheten av förare och domare, glider fram i ett stramt stånd, reser 
kort på kommando STOR ripkull och är komplett lugn i fos. 1Ukl 2 släpp 20 min FF 
 
PH  Aeris BS Otto SE37257/2020, äg & för Jens Ahlinder, Piteå 
Mycket bra fart och stil, har många chanser på fågel och söket blir då ngt okontrollerat och 
ungdomligt. 0 Ukl 3 släpp 30 min FS 
 
PT  AERIS BS BARBIE SE37262, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
Under dagen i mycket bra fart, stil och format. Lättförd i mycket bra samarbete med förare, 
Har flera chanser på fågel, kommer upp mot förare och domare, vrider om i stånd och reser på 
kommando nyslagen singelripa, lugn i fos. 1 Ukl 2 släpp 20 min FF 
 
IRSH  NORRLANDSGUIDENS EJ ETSI SE61018/2020, äg Elisabet Sonntag Öström , Umeå, 
för Mats Öström 
Jagar i mycket bra fart, stil och format för sin klass. Fågel i släpp men lyckas inte idag. 0 Ukl 
3 släpp 35 min FS 
 
ÖKL  
GST  PURONPERÄN ISLAY FI20796/17, äg & för Jukka Puro, Karvala 
Mycket bra fart och stil, men ett format som ibland blir öppet. Ligger bra på vinden, men 
revieringen i samarbete med föraren kunde vara bättre. I första släpp möjlighet på egna fåglar 
som lättar och partners stöt. 0 Ökl 3 släpp 34 min FS 
 
PH  BADSTUÅSEN'S NIDAROS SE10676/2017, äg & för Stig Berg, Karlstad 
Startar försiktigt, kommer sedan ut i ett i ett mycket bra sök i fart, stil och format. Ngt tung 
aktion. Avslutar med harjakt och utgår. 0 Ökl 3 släpp 35 min FS 
 
EST  GIDDES O WADA SE35083/2018, äg & för Stefan Keisu, Luleå 
Startar i mycket bra fart, stil och format, i första släpp en stöt och partners stöt i område där 
båda hundarna markerade men inte kunde precisera. Tappar intensitet under dagen och får 
manas på av förare. 0 Ökl  3 släpp 33 min FS 
 
ESH  GSYLO SE46853/2017, äg & för Marie Nordström, Gällivare. 
Rocky startar försiktigt, men kommer igång i ett mycket bra sök i fart, stil och format. Stöter 
3 ripor och förföljer i sitt första släpp. Utgår. 0 Ökl 1 släpp 8 min FS 
 
ESH  JAKTSTORMENS DIO SE28827/2019, äg Torbjörn Ahnqvist, Gällivare, för Marie 
Nordström 



Mycket bra fart, stil och format, har flera chanser på fågel och försvinner i sista släpp och blir 
borta men kopplas innan kopplingsorder. 0 Ökl 3 släpp 35 min FS 
 
PT  KOKANEES BIMBO SE30820/2019, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
Ett sök i mycket bra fart och stil, använder terräng och vind utmärkt i mycket bra kontakt med 
förare. Respekterar partners stöt, stöter sedan själv i området och förföljer fågel. Utgår. 0 Ökl 
1 släpp 8 min FS 
 
ESH  MIDASHÄLLANS VA ROCKET SE32192/2018, äg & för Morgan Lundqvist, Skellefteå 
Rocket i mycket bra fart och stil i ett öppet sök. Ses i stånd helt i utkanten av anvisat område, 
fågel lättar när förare går in i situationen, lugn i fos. Apporterar fågel knappt godkänt. 3 Ökl 3 
släpp 35 min FS 
 
EST  SLETTHALLENS PRIMA SE44453/2019, äg & för Magnus Dahlgren , Stockholm 
Prima med utmärkt fart, mycket bra stil men i ett öppet sök där bättre kontakt med förare vore 
önskvärd. Har chans på fågel men lyckas inte denna dag. 0 Ökl 3 släpp 35 min FS 
 
IRST J HADSELÖYA'S HERDIS HANZZEN SE14750/2017, äg & för Magnus Dahlgren, 
Stockholm 
Herdis en hund som är enkel att jaga med, mycket bra fart och stil i ett passande format och 
mycket bra reviering. Jagar effektivt i anvisad terräng. Har en stöt och fåglar i släpp. 0 Ökl 3 
släpp 35 min FS 
 
 
En gråmulen dag på Bäno 
Gott om fågel, men tyvärr inte samarbetsvilliga. 
Hem med fraktur i fotled 
 
Laxforsen 2021-09-05 
Bert-Ove Johansson 
 
 
 


