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GST ÅSHÖJDENS TX WILMA SE53139/2019, äg Ewa Posner-storm, Oviken, för Sten 
Posner-storm 

Wilma söker i mycket bra fart och stil, något lågt huvud emellanåt. Hon har vid, bred 
reviering, där sökbredden är lite dryg ibland men sökmönstret logiskt och mycket bra. 
Kontakten är mycket bra, likaså jaktlusten som håller i sig hela dagen. Ingen fågel i hennes 
släpp. 57 min, 0 UKL 

PT FORSRÄNNARENS NORA SE40574/2020, äg & för Leif Vanhainen, Kiruna  

Nora startar i utmärkt fart och stil, hon har utmärkt kontakt och ett mycket bra och logiskt 
upplägg i sitt sök. Vi noterar orre som lättar när Nora är på annat håll. När Nora sedan 
kommer in i området så hörs mer fågel lätta. I slutet av dagen trampar vi upp en kull ripor 
innan Nora släppts lös. Vi är då medvetna att vi släpper Nora på nyslagen fågel. Nora ivrar 
inte upp sig utan håller sitt målmedvetna sök och hinner nita till för ripa som lättar. 
Situationen är fullt jaktbar och Nora är exemplariskt lugn i skott och flog. Nora har en chans 
till på ytterligare en ripa, men det enda som hinner ses då är flygande fågel och en respektfullt 
stannande Nora. 55 min, 1 UKL. 

ESH  HERRSKAPETS A STAR IS BORN SE17310/2020, äg & för Marika Bladin, Falun 

“Ikie” är en stort gående unghund. Han har mycket bra fart och stil men blir öppen och dryg i 
sin reviering. Ibland kommer han bakifrån, vi spanar och lyssnar och i slutet av första släpp 
letar vi tio minuter innan han återkommer själv. Ute på öppen myr visar han upp sin potential 
medan han i tät terräng blir svår att hålla reda på. I sista släpp trampar vi upp vad som mest 
troligt är en nyslagen ripa. 63 min, 0 UKL 

EST  MAHJORTS C CLARA SE21355/2020, äg & för Mikael Hjort, Abisko 

Clara söker i mycket bra fart och stil. Hon håller mycket bra kontakt men är oregelbunden i 
sin reviering och är på så sätt svår att riktigt veta var hon är. Hon tar ett stånd nära oss och 
avancerar villigt utan resultat. I tredje släpp söker hon myrkant mycket bra. Kastar runt i ett 
stånd mot oss, ute på öppen myr. När föraren ger kommando avancerar hon villigt i två 
snabba stötar mot en tuva. En stor tjädertupp lättar tungt över lilla modiga Clara som försöker 
ta några stjärtfjädrar men stoppas acceptabelt trots denna retning. 45 min, 1 UKL. 

PT  FORSRÄNNARENS JOHANNA SE40572/2020, äg & för Anders Fors, Skaulo 

Söker i mycket bra fart och stil och i mycket tät kontakt med sin förare. Johanna har för dagen 
ett ojämn sökvidd, där hon hälften av tiden gärna hade fått öka på vidden, men avslutar 
släppen med mycket bra vidd. Fjärde och sista släpp håller mycket bra kvalitet tiden ut. 55 
min, 0 UKL. 

Rangering: Clara 1 fågelarbete med res, Nora 1 fågelarbete utan res, Wilma, Johanna, “Ikie” 



Tack till arrangören för en spännande dag med trevliga hundar och en hel del chanser på 
fågel. Arvidsjaur är ett favoritställe att gå skogsprov i. 

Storuman 19 sept 

Anna Edvall 

 


