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UKL 

IRST REMKILENS U-EASY SE22028/2021 äg & för Ulla Hansson, Mora 
Easy startar i bra fart och stil i ett ungdomligt söksupplägg med många stopp. Drar an mot en 
tätning och står ett kort tag. Tjädertupp lättar framför och Easy går efter i flog och skott. 
Senare bättrar sig söket och hon får med sig anvisad terräng på ett bra sätt.  
EB: FF, 2 släpp, totalt 39 min. 3 Ukl 

PT JAKTIVERNS SF GLITTERTIND SE504478/2021 äg & för Martin Udd, Ljusdal 
Startar i bra till mycket bra fart och stil. Tar ett stånd ute på myr. Reser villigt orrhöna och är 
lugn i flog och skott. Ses senare gå på löpor utan resultat. I sitt andra försök så har hon en hel 
del markeringar och fastnar på markvittring som hon kunde löst på ett effektivare sätt.  
EB: FF, 2 släpp 40 min. 2 Ukl 

EST SKENDOMS STORMA SE30642/2021 äg & för Tomas Tängfors 
Startar i mycket bra fart i bra stil. Revierar marken på ett bra sätt i ett småskuret format. 
Försvinner en stund i sitt första släpp men kommer tillbaka inom släpptiden. Fortsätter sitt lite 
småskurna söksupplägg där större bredd och djup är önskvärt. Fattar stånd mot en gran. Orre 
lättar precist framför Storma när vi kommer inom skotthåll. Helt lugn i flog och skott. 
Avslutar med att bekräfta söksintrycken från tidigare. EB: FF, 2 släpp 40 min. 2 Ukl 

ÖKL 
GST ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016 äg & för Anette Ohlsson 
Startar i bra fart i lite tung stil. Har lite svårt att komma igång och söket är småskuret i början. 
Har markeringar och korta stånd. Lämnar området och då trampar domare och förare upp en 
orrhöna. Senare blir söket mycket bättre och hon går resten av dagen i bra fart och mycket bra 
söksupplägg. Får inga ytterligare chanser på fågel. EB: FS, 4 släpp, 75 min. 0 Ökl 
. 
IRST REMKILENS W-NIKKI SE56503/2017 äg & för Ulla Hansson, Mora 
Nikki i mycket bra fart och stil i ett välanlagt sök. Går bättre och bättre utöver dagen och i 
slutet har hon ett utmärkt sök och samarbete med sin förare. Det lättar en ripa från området 
där Nikki befinner sig utan att situationen kan bedömas. Senare stånd som är resultatlöst. 
Strax därpå nytt stånd ute på myr. En ripa lättar oprecist, det skjuts och då lättar även 2 ripor 
precist framför Nikki som går långt efter i flog och skott. EB: FF, 3 släpp, 50 min. 0 Ökl 

EST JAKTSTORMENS C-ICESTORM SE31997/2018 äg & för Anders Skogs, Mora 
Ice går hela dagen i mycket bra fart och stil i ett utmärkt söksupplägg. Hon tar med sig 
marken på ett förutsägbart sätt i utmärkt samarbete med sin förare. Det fina söket resulterar i 



ett stånd inne i en grantätning. Reser villigt på order 2 st orrhönor, helt lugn i flog och skott. 
Apporterar utlagd fågel på ett godkänt sätt. EB: FF, 3 släpp, 60 min. 1 Ökl 

GSH ZETTERTJÄRNS KREJZY SE21912/2019 förare My Hansson, Hede 
Krejzy får börja i tät oöversiktlig terräng. Söker av marken på ett mycket bra sätt i utmärkt 
samarbete med sin förare. När terrängen öppnar sig så går Krejzy större och får med sig bra 
med terräng. Allt i mycket bra fart och stil. Han går neröver en sluttning men kommer inte 
tillbaka när vi förväntar oss. Vi söker och finner han i stånd. Reser villigt orrhöna och är 
orolig men kan stoppas i rimlig tid i flog och skott. Apporterar utlagd fågel bra. 
EB: FF, 2 släpp, 40 min. 3 Ökl 

En fin jaktdag blev det. Samtliga hundar hade chans på fågel och de flesta lyckades.  
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