
NNFK BRUKSVALLARNA                           
UKL/ÖKL 2022-03-25 

Domare: Jean-Marc Chabloz 
Mark: Kölen nord 
Förhållanden: Mestadels soligt, mycket hård och byig sydvästlig västlig vind, +4 grader. Vi 
hade ganska bra fågel tillgång.  
  
FS=Fågel i Släpp 
FF=Finner Fågel 
IF=Ingen Fågel i släpp 

UKL 
EST Nareheimens Luna NO48558/21, äg Bente Moe, Nordagatu, Norge 
Luna går i mycket bra fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i god kontakt. I andra 
släpp har Luna en kraftig markering som hon löser ut. I tredje släpp stöter hon en ripa och 
förföljer en kortare stäcka. Tröttnar lite mot slutet av dagen i det tunga föret. Fyra släpp, 
släpptid 45 minuter, 0 ukl (FS) 

ESH Bovattnets OryxSE10616/2021, äg Marika Bladin, Falun 
Oryx går hela dagen i mycket bra fart och stil trots det tunga föret. Han söker av marken i väl 
revirande slag och mycket bra format. Fyra släpp, släpptid 40 minuter, 0 ukl (IF) 

PT Flexvya´s IS Samantha SE26805/2021, äg Jan Svensson, Sollefteå 
Samantha börjar lite försiktigt, fastnar lite i mark vittringen men går upp sig i andra släpp och 
jagar sedan i mycket bra fart och stil. Hon får med sig mestadels av anvisad mark. Fyra släpp, 
släpptid 45 minuter, 0 ukl (IF) 

IRSH Torholmens AG Siper SE45933/2020, äg Helena Elffors, Örby 
Sniper jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. Han får med sig mycket terräng och revierar 
mycket bra oavsett vinden. Fyra släpp, släpptid 40 minuter, 0 ukl (IF) 

IRST Red Garlic´s Pommery Champagne SE39472/2020, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Champagne börjar dagen lite försiktigt. Hon går sedan upp sig i både andra och tredje släpp 
och jagar då i mycket bra fart och stil. Hon får med sig stora delar av anvisad mark. I tredje 
släpp kastar sig Chanpagne i ett stramfullt stånd, bibehåller stramheten under avancen och 
reser precist ripor, förföljer en liten sväng i flog och skott. Tröttnar lite mot slutet i det mycket 
tunga föret. Fyra släpp, släpptid 45 minuter, 3 ukl (FF, FS)    

ESH Setterwalls Helags SE15806/2021 SE15806/2021, äg Marika Bladin, Falun  
Helags börjar något försiktigt i början av första släppet men går sedan upp sig och jagar resten 
av dagen i mycket bra fart och stil trots det tunga föret. Han får med sig det mesta av anvisad 
mark i god kontakt. Fyra släpp, släpptid 45 minuter, 0 ukl (IF) 

ÖKL 
EST Nareheimens Ela NO33558/18, äg Bente Moe Nordagautu, för Laila Orgla 



Ela jagar i mycket bra fart och stil. Hon får med sig mycket mark trots det tunga föret. Hon 
försvinner vid partners fågelarbete, hittas i stånd strax efteråt, avancerar i etapper, reser 
precist en ripa, går en kortare sträcka i skott och flog, stoppas inom den tänkbara 
nedslagsplatsen, gör en godkänd apport. Ett släpp, släpptid 15 minuter, 3 ökl (FF)  

IRSH Ripfinnarens ZM Jaeger SE29359/2015, äg Helga Fredholm, Funäsdalen 
Jaeger går i mycket bra fart, stil och format. Han har ett mycket bra söks upplägg oavsett 
vinden. I första släpp, stånd, avancerar villigt, reser precist ripor och är komplett lugn i flog 
och skott, apporterar mycket bra. Två släpp, släpptid 30 minuter, 1 ökl (FF) 

GSH Girifjällets GX Boss SE48493/2017, äg Peter Hoyer, Bergeforsen 
Boss jagar i mycket bra till utmärkt fart, utmärkt stil och mycket bra format. Vi ser han i stånd 
ute på en stor myr, en ripa syns på en barfläck framför honom, det blåser mycket hård vind 
och på väg fram lyfter ripan långt innan vi hinner inom jaktbart avstånd, Boss förföljer och 
utgår. Ett släpp, släpptid 7 minuter, 0 ökl (FF) 

IRST Red Garlic´s Lingon SE12601/2018, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Lingon går i mycket bra fart och stil. Hon får med sig mestadels av anvisad mark. I andra 
släpp har hon en stöt i medvind, respekterar spontant. Går ner sig lite mot slutet i det tunga 
föret. Tre släpp, släpptid 50 minuter, 0 ökl (FS) 

ESH Jaktstormens Dovre SE28831/2019, äg Kajsa Vallström, Bruksvallarna 
Dovre jagar i mycket bra fart och stil. Han får med sig mycket terräng i något öppet söks 
upplägg. I första släpp, stånd, en ripa lyfter något oprecist, komplett lugn i flog och skott, 
Dovre är fortsatt stram, avancerar och reser en ripa lite snett framför honom och är fortsatt 
lugn i flog och skott, apporterar mycket bra. Två släpp, släpptid 35 minuter, 2 ökl (FF) 

EST Prihan Cilla SE21250/2018, äg Axel Grahn, Östersund 
Cilla börjar dagen mycket försiktigt i det tunga föret. Hon går sedan upp sig och får många 
slag i bra fart och stil. Hon får med sig delar av anvisad mark. Tre släpp, släpptid 50 minuter, 
0 ökl (FS) 

Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov! 

Frösön 2022-04-04 
Jean-Marc Chabloz 


