
FA Arvidsjaur 
UKL 20210912 
SKOGSPOKAL FINAL 
Domare: Hans Bergqvist och Anna Edvall 
Mark: Toppmokk 
Förutsättningar: Regn mest hela dagen, uppehåll någon timme innan slutet. 15 min släpptid i 
tre rundor, fem minuter i fjärde. 

GST  ISLILJANS AMAPOLA SE42072/2020, äg & för Linda Eriksson, Falun 

Blandar söket mellan mycket bra fart och lätt fin stil till bra fart och stil. Mycket bra kontakt, 
revierar mycket bra men småskuret. Fågel hörs i andra släpp och avslutas då helheten inte 
håller klass för dagen. 30 min 0 UKL. 

IRSt  PANZA REDS DRESSED FOR SUCCESS SE14336/2020, äg & för David Norberg, 
Skellefteå 

Utmärkt fart och stil hela dagen och till en början mycket bra reviering och kontakt. I andra 
släpp ser vi fågel lätta från trädtopp och då blir söket yvigare och något för öppen. “Benelli” 
tar stånd i direkt anslutning till oss, rusar på eget bevåg framåt, ingen fågel ses men hörs. 
Revieringen är därefter något för öppen resten av dagen. 50 min, 0 UKL. 

PT  HÄRJARÖS SILVA SE23395, äg & för Rolf Sandström, Arvidsjaur 

Silva startar i utmärkt fart och stil, mycket bra kontakt och något dryg reviering som efter 
hand blir mycket bra. I tredje släpp flyger två orrar över huvudet på oss utan påverkan från 
hund eller grupp. Silva tar stramt stånd framför oss, glider fram när vi är nära och löser ut på 
egen hand. I sista släpp har hon chans på fågel som lättar i skogen nära oss. 50 min, 0 UKL. 

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

Nora söker i utmärkt fart och stil, mycket bra kontakt och reviering som ut efter dagen blir 
bättre och bättre och avlsutar utmärkt. Hon tar ett stånd som hon löser själv. Nora drar inte på 
sig några minus alls men har tyvärr inte någon chans på fågel denna dag. 50 min, 0 UKL. 

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

Startar i utmärkt fart och stil och några mycket fina slag innan hon tar för sig av marken och 
blir något för öppen av och till. Vi får spana och lyssna en del men hon återkommer alltid 
inom rimlig tid. En chans på fågel i sista fem minuterssläppet där hon blir borta större delen 
av tiden. 50 min, 0 UKL 

PT  MAC VARGS E GOLDEN BUZZER SE22673/2020, äg & för Monica Garbeklint, 
Östersund 

Buzzi håller utmärkt fart och mycket fin kraftfull stil. Söker stort och snabbt i väl anpassade 
slag efter terräng i mycket bra kontakt. Tar en markering i första släpp som hon löser själv. I 
andra släpp har hon åter ett stånd som hon löser själv, samt ett där hon avancerar villigt på 
kommando utan resultat. I tredje släpp går hon på löpa och tar stånd som löses på kommando. 
I sista fem minutrarna har hon chans på fågel som föraren trampar upp, trots Buzzis fina 
reviering framför oss. 50 min 0 UKL.  

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



Clara startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Söket är oregelbundet men kontakten mycket 
bra. I första släpp lättar fågel från området där Clara är. Efter andra släpp avslutar vi Clara 
som för dagen håller ett för oregelbundet sök. Fågel hörs lätta. 30 min 0 UKL 

Rangering: Nora, Buzzi, Silva, Wilma, Benelli/Succsess. 

Vi tackar arrangören för ett trevligt arrangemang där vädret just denna dag inte var nådig med 
oss. Tyvärr fick vi inte kora någon vinnare, men vi tror vi kommer träffa alla dessa fina 
kvalitetshundar på andra skogsprov framöver. 

Anna Edvall, Hans Bergqvist 

Storuman 27 september 

 


