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EST  JAKTSTORMENS FJÄLLA SE29273/2020, äg/för Kajsa Vallström 
Fjälla i mycket bra Tll bitvis utmärkt fart och sTl. Jobbar mycket bra i samtliga vindförhållanden i god 
kontakt med sin förare. Går stort och rejält och det hela resulterar i e' stånd långt uppe på en 
Zällsida. Avancerar villigt och reser 2 stora flockar med ripor. Helt lugn i flog och sko'. EB: FF, 3 släpp 
totalt 45 min. 1 Ukl 

PT  MILPOINT DAEJKA SE48020/2020, äg/för Magdalena Wennström 
Daejka i mycket bra Tll utmärkt fart och lä' fin sTl. Söker av terrängen i god kontakt med sin förare. 
Söker fortsa' bra i senare släpp. Stånd, försöker precisera ripa som lä'ar. Går eeer i flog och sko'. 
Senare ny' stånd och Daejka kan inte hålla sig utan tjuvreser ripor och går eeer. EB: FF, 3 släpp totalt 
43 min. 3 Ukl 

EST  BOVATTNETS OLLIE SE10612/2021, äg/för Bernt Perström 
Ollie (Maja) mycket bra sök i olika vindförhållanden. Mycket bra fart och lä' fin sTl. Är i fågel vid flera 
Tllfällen under dagen utan a' lyckas. I si' sista släpp så tar hon e' skarpt fint stånd. Reser villigt och 
lugnas i flog och sko' eeer en kort eeergång. Senare ny' stånd och fågel lä'ar när vi är inom 
sko'håll. Lugnas fint i flog och sko'. EB: FF, 3 släpp totalt 46 min. 2 Ukl 

IRST  RED GARLIC'S QANTÈ SE33383/2021, äg/för Agneta Andersson 
Qante startar väldigt försikTgt och har inte rikTgt vaknat. Senare i släppet så går hon i godtagbar fart. 
Har några chanser på fågel men lyckas inte få Tll någon situaTon. I si' andra försök så kommer hon 
sig inte ut i e' brukbart sök och avslutas. EB: FS, 2 släpp totalt 26 min. 0 Ukl 

PH  ANNEBORG'S FRIGG Se47056/2021, äg/för Malas RönnerZäll 
Frigg intresserar sig mest för sin partner och kommer inte ut i e' godkänt sök. Får en andra chans 
med intrycket håller i sig. EB: EF, 2 släpp totalt 24 min. 0 Ukl 

IRST  RED GARLIC'S POMMERY CHAMPANGE SE39472/2020, äg/för Agneta Andersson 
Pommery startar upp i mycket bra fart och bra sTl. Söker av terrängen på e' trevligt sä' med bra 
bredd och djup i olika vindförhållanden. Får Tll det i slutet av dagen då ser hon ta stånd. Fågel lä'ar 
när vi är inom sko'håll. Pommery går eeer de flygande riporna. EB: FF, 3 släpp totalt 45 min. 0 Ukl 

GSH  FJÄLLPILENS GE SENIOR AMIGO SE17269/2017, äg/för Ola Arnell 
Amigo startar upp i mycket bra sök. Mycket bra fart i stora fina slag och utmärkt samarbete med sin 
förare. Ny'jar terrängen på bästa sä' och får massor med mark avsökt. Finns chanser på fågel som 
inte ny'jas. Hi'as senare i stånd. Är omständlig och vill inte resa ripan som ligger helt öppet. Eeer lite 
tjat så finner ripan a' det är bäst a' fly. Amigo är helt lugn i flog och sko', apporterar bra.  
EB: FF, 2 släpp totalt 30 min. 3 Ökl 

IRSH  RIPFINNARENS ZV SIXTEN SE27951/2018, äg/för Helga Fredholm 
Sixten i utmärkt fart och sTl. Utmärkt söksupplägg och reviering i bästa samarbete med sin förare. 
Har några möjligheter på fågel under dagen men det vill inte lyckas. Får gå e' långt sistasläpp men 
ingen fågel kan observeras. EB: FS, 3 släpp totalt 90 min. 0 Ökl 

GSH  GIRIFJÄLLETS GZ BOSS SE48493/2017, äg/för Peter Hoyer 



Boss i mycket bra fart sTl i e' utmärkt format. Revierar marken mycket bra i samarbete med sin 
förare. Är fågel vid några Tllfällen utan a' det resulterar i något fågelarbete. Ses springa eeer 
flygande ripa och får utgå. EB: FS, 2 släpp totalt 25 min. 0 Ökl 

ESH  GSAKK SE46852/2017, äg/för Malin Svegare 
Gsakk i bra fart och sTl. Saknar lite intensitet men får en hel del mark med sig i bra samarbete med 
sin förare. Ses dra an ute på en myr och det hela resulterar i e' stånd. Reser precist ripor på 
kommando och kan lugnas acceptabelt. Är lite omständlig i apportarbetet men kommer   
Så småningom in med ripan. EB: FF, 2 släpp totalt 40 min. 3 Ökl 

ESH  GSHAPP SE46855/2017, äg/för Peter Andersson 
Gshapp startar upp i mycket bra fart och gör e' stort slag som resulterar i stånd. Reser villigt ripa på 
kommando men går tyvärr för långt eeer och utgår. EB: FF, 1 släpp totalt 3 min. 0 Ökl 

EST  ÅSHAMRAS XISKA SE33715/2018, äg Emelie Holten, för Johan Karlsson 
Bra fart och sTl. Hamnar i e' område där vi ser fågel lä'a i marken vid minst 4 Tllfällen. Senare finner 
partner fågel. Det blir allt för ineffekTvt idag och Xiska får utgå. EB: FF, 1 släpp totalt 20min.  
0 Ökl 

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS ISSE SE51756/2019, äg/för Bernt Perström 
Isse i mycket bra fart och sTl. Hamnar i område där det lä'ar fågel vi e' flertal Tllfällen utan a' 
situaTonen kan bedömas. Senare stånd , villig precis resning och lugnas fint i flog och sko'. 
Apporterar godkänt. EB: FF, 1 släpp totalt 20min. 2 Ökl 
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