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UKL 

 
IRST  RIPFINNARENS EPA VÄRJA SE16718/2021, äg & för Peter Ehrenheim, Enköping 
Värja går i bra fart och stil i ett bra ungdomligt sök. Man ser att hon har mer fart i sig men 
håller igen. Fortsätter lika under dagen. Partner har fågelarbete och samma i fjärde släpp. 
Värjar stöter och går efter fågel fler gånger. Tyvärr lyckas det inte idag. FS 4 släpp 50 min 0 
pris 

IRSH  MALSTABODARNA PATRON SE52676/2020, äg & för Alix Moavi, Gnarp 
Patron startar omoget och ofokuserat. Senare under dagen går Patron i mycket bra fart och stil 
i bra till mycket bra format. I tredje släpp stöter Patron fågel flera ggr och kan lugnas. Tar i 
femte släpp stånd, fågel lättar, nytt stånd, fågel lättar och Patron är lugn i flog och skott. 
FF  5 släpp 85 min 3 pris UKL 

ESH  SIMOS NERO NO45005/21, äg & för Frank Brekke, Hell 
Nero går i mycket bra fart stil och format, i andra släpp går Nero mycket bra till utmärkt.  
I tredje släpp tar Nero stånd, korrigerar sig, Nytt stånd och ripa lättar när förare kommer till. 
Nero är komplett lugn i flog och skott. Försätter släppet på ett utmärkt sätt. Med glädje 
tilldelas Nero 1 UKL Hp  FF 3 släpp 35 min 1 pris UKL Hp 

ESH  LYKKEKLÖVER'S BACCIO NO57494/21, äg & för Terje Stokkebekk,  
Baccio går i mycket bra fart stil och format. I andra släpp går Baccio mycket bra till utmärkt. 
Partner stöter fågel och Baccio hänger på överflygare. I tungt före i sjätte släpp försvinner 
Baccio, vi letar länge, till slut hittar vi honom i granskogsremiss. Stramt och stilfullt stånd, 
ripa lättar oprecist när vi är på väg upp. Lugn i flog och skott. FF  6 släpp 90 min 3 pris UKL 

ÖKL 

PH  TROSTEBACKENS TEX SE19541/2020, äg & för Mikael Thor, Klövsjö 
Startar mycket bra fart stil och format. Ses ta stånd, reser på order precist ripa. Lugn i flog och 
skott. Ripan sätter sig några meter framför igen. Apporterar ripa men släpper den, tar nytt 
stånd, ripa lättar och Tex går efter. Tyvärr!!!  FF 1 släpp 5 min 0 pris  

GST J ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg & för Annette Ohlsson, Mörsil 
Går i mycket bra fart och stil, i mycket bra format hela dagen. Partner har fågelarbete i flera 
av hennes släpp FS 5 släpp 60 min 0 pris 

EST FIA SE56129/2019, äg & för Agneta Wallin, Sveg 
Direkt efter släpp tar Fia och partner stånd. Hundarna trycker upp fågel och går efter. 
FS 1släpp 5 min 0 pris 



PT  TROSTEBACKENS TYRA SE19544/2019, äg & för Micke Johansson, Undersåker 
Direkt efter släpp tar Tyra och partner stånd. Hundarna trycker upp fågel och går efter. 
FS 1släpp 5 min 0 pris 

Tack för en fin dag i fjället 
Eva Perman Tännäs 28/4-2022


