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Domare: Torbjörn Larsson 
Förhållanden:Svag vind och 12-16 grader. Markerna är varierande med både tätare skog 
och stora öppna myrar. 

SKL 

PH RIPTRYFFELNS GRETSKY SE18666/2017 äg &för Björn Antonsson. 

Gretsky visar ett riktigt fint sök i mkt bra fart,stil o samarbete.Han har en stark markering men 
tyvärr resultatlöst. Han håller samma fina sök i samtliga släpp. EB: 2 släpp 35 min. 

PT FOXDALENS P POLLY SE26159/2019 äg & för Reino Unosson  

Polly börjar dagen i ett utmärkt skogs sök fin kontakt i rena fina slag i mycket bra fart o stil. I sitt 
andra släpp tappar hon helt o jagar stora delar helt för sig själv. EB: 2släpp 30 min. 

PT BORGEFLONS RX BLANKA SE34206/2016 äg & för Trond Johanssen. 

Blanka går i mycket bra till utmärkt fart o stil i ett stort sök. Hon jagar i samma sök i båda sina 
släpp, fattar ett stramt stånd avancerar men tyvärr utan resultat. EB 2släpp 35 min. 

ESH HERRSKAPETS OUR BANDIT  SE34206/2016 äg & för Marika Blandin. 

I sitt första släpp tar Bandit ett långt slag men återkommer i tid o visar sen i sina släpp en mkt bra 
fart, stil och reviering i ett mycket bra samarbete. Tyvärr kommer han ej för fågel idag. Bandit 
vidare till final på sök. EB: 2släpp 35 min  

IRSH REMKILENS IZZY SE18079/2019 äg & för Ann-Christine Lindberg. 

Izzy jagar i mycket bra fart o stil men i ett alldeles för stort oregelbundet sök. Utgår EB: 1släpp 
15 min 

IRST FJÄLLDEMONENS LOPEZ SE20000/2019 äg Niklas Bodin för Anders Bohman. 



Lopez har ett mycket bra sök i fart, stil o samarbete och visar ett utmärkt medvindsök. Hon förs 
på ett föredömligt sätt. I sitt andra släpp fattar hon ett fint stånd. Ripa lättar utan resning och fälls 
Lopez apporterar fälld fågel godkänt. 2 släpp 30 min. 1.a skl.  

Rangering efter 1.a Rundan Polly, Lopez, Gretsky, Blanka, Bandit, Izzy utgått.  

Rangering efter 2.a Rundan, Lopez med fågel, Bandit, Gretsky, Blanka, Polly 

SM kvalet slutar enligt nedan 

1.a SKL IRST Fjälldemonens Lopez 

Herrskapets Bandit  

Riptryffelns Gretsky 

Borgeflons Blanka 

Foxdalenens Polly  

Tack för jag fick döma detta SM Kval på enormt fina marker i Orsa Finnmark. 

Torbjörn Larsson


