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UKL/ÖKL 220327 
Domare: Niklas Köhler 

UKL 
IRST Red Garlic´s Pommery Champagne SE39472/2020, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Pommery i mycket bra fart och stil. Söker av terrängen på ett bra sätt i god kontakt med sin förare. 
Finns chans på fågel vid några tillfällen under dagen. Ses ta stånd vid en barfläck. Reser villigt och 
precist på ripa. Går långt efter den flygande fågeln i flog och skott. EB: FF, 3 släpp totalt 75 min. 3 
Ukl 

IRSH Torholmens AG Sniper SE45933/2020, äg Helena Elffors, Örby 
Sniper i utmärkt fart, stil och format. Han gör ett utmärkt intryck i alla sina släpp. Söket är stort och 
rejält med ett utmärkt samarbete med sin förare. Har chans på fågel vid några tillfällen men lyckas inte 
idag. EB: FS, 3 släpp totalt 75 min. 3 Ukl 

ÖKL 
IRST Red Garlic´s Lingon SE12601/2018, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Lingon går hela dagen i mycket bra fart och stil. Söker av terrängen i stora fina slag i god kontakt med 
sin förare. Har några chanser under dagen men lyckas inte denna dag. EB: FS, 3 släpp totalt 75 min. 0 
Ökl 

ESH Storöyas Zico SE50787/2020, äg Axel Grahn, Östersund 
Ziko är helt upptagen av sin partner och kommer inte ut i ett brukbart sök och utgår. EB: EF, 1 släpp 
totalt 10 min. 0 Ökl 

GSH Fjällpilens GE Senior Amigo SE17269/2017, äg Ola Arnell, Funäsdalen 
Amigo i mycket bra fart och kraftfull fin stil. Söker av den delvis täckta terrängen på ett mycket bra 
sätt. Förare anmäler stånd men när domare kommer till så löser Amigo ut självständigt. Har senare ett 
stånd utan resultat. Nytt stånd uppe på en kulle och vi tar oss inte in på ett bra sätt. Amigo reser ripa på 
avstånd och är helt lugn i flog och skott. Krånglar lite med apporten då han är framme vi den vid 2 
tillfällen utan att greppa. EB: FS, 4 släpp totalt 75 min. 2 Ökl 

EST Prihan Cilla SE21250/2018, äg Axel Grahn, Östersund 
Cilla i bra fart och stil. Har ett litet småskuret söksupplägg i god kontakt med sin förare. Ses jobba på 
vittring men lyckas inte precisera ripan som lättar. Senare stånd, ripa lättar när vi kommer till och Cilla 
är orolig i flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt. EB: FS, 2 släpp totalt 40 min. 3 Ökl 
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