
NNFK RÖRVATTNET                           
UKL/ÖKL 2022-04-01  
Domare: Jean-Marc Chabloz 
Mark: Nöjdfjället 
Förhållanden:   

FS=Fågel i Släpp 
FF=Finner Fågel 
IF=Ingen Fågel i släpp 

UKL  
GST ISLILJANS AMAPOLA SE42072/2020, äg Linda Eriksson, för Tony Eriksson, Falun 
Amapola börjar lite försiktigt, fastnar en del på markvittringen men går sedan upp sig och 
jagar resten av dagen i mycket bra fart och stil samt väl anpassat söksformat. I tredje släpp, 
stånd, avancerar och reser ripor, går en kortare sväng i flog och skott. I fjärde släpp, stånd, 
avancerar villigt, reser precist en ripa, komplett lugn i flog och skott. Fyra släpp, släpptid 65 
minuter, 1 ukl (FF, FS)  

ESH SETTERWALLS JORM SE55848/2020, äg Martina Szamer för, Simon Wessman, Duved 
Jorm går hela dagen i mycket bra fart och stil. Han får med sig väldigt mycket terräng i stora 
och väl revierande slag. I första släpp försvinner han några minuter men kommer tillbaka. 
Han börjar strama till i en slutning uppför mot en kant, justerar ett par gånger, stånd, en ripa 
lyfter inom jaktbart avstånd framför honom, han är lugn i flog och skott. I andra släpp, stånd, 
avancerar i etapper, reser ripor precist, går en kortare sträcka i flog och skott. Mot slutet av 
släppet försvinner Jorm, hittas i stånd som han löser ut själv. Två släpp, släpptid 40 minuter,  
1 ukl (FF) 

ESH SKRAVELDALENS J FERROX SE50208/2020, äg & för Petra Lindeborg, Östersund 
Ferrox jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. Han söker väldigt stort och försvinner för 
oss vid några tillfällen. Han visar ett mycket bra medvinds sök i fjärde släpp i god kontakt. I 
femte släpp, stånd, på väg fram sätter sig Ferrox, lite längre fram börjar han markera och kort 
efter stånd, en ripa lyfter från en gran dunge, Ferrox går en kortare sträcka efter och stoppas. 
Fem släpp, släpptid 70 minuter, 2 ukl (FF, FS) 

IRST VENATU DN MEJA SE16901/2021, äg & för Per Risne, Frösön 
Meja går i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon jagar i stora slag och har ett mycket bra 
söksupplägg oavsett vinden. I första släpp, ses hon i stånd bland granar samtidigt som en ripa 
lyfter några meter framför henne, Meja går efter en liten stäcka men stoppas sedan i området. 
Hon har en stöt i medvinden i tredje släpp, tar några meter efter och sedan vänder tillbaka. Tre 
släpp, släpptid 65 minuter, 2 ukl (FF, FS)  
  



ÖKL 
GST ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg & för Fredrik Ohlsson, Mörsil 
Anizette går i bra fart, stil och format. Där föret bär henne bättre tar hon ut svängarna och får 
med sig några fina slag i mycket bra fart. I andra släpp så tröttnar hon något mot slutet, 
kopplas under partners fågelarbete. I tredje släpp, stånd tillsammans med partner, ripor lyfter 
framför dem, båda tar några meter innan de kan stoppas inom den tänkta nedslagsplatsen, 
apporterar korrekt. Tre släpp, släpptid 45 minuter, 3 ökl (FF, FS)  

PT TROSTEBACKENS TYRA SE19544/2020, äg & för Micke Johansson, Undersåker 
Tyra jagar i mycket bra fart och stil. I första släpp och i motvinden tar hon ut svängarna rejält 
och söket blir tidvis något öppet. I andra släpp, stånd, avancerar i etapper, reser ripor, stoppas 
efter att ha tagit några meter i flog och skott, apporterar mycket bra. I tredje släpp visar Tyra 
ett mycket bra medvinds sök i stora och välrevirande slag, stånd, ripor lättar framför henne, 
hon går några meter i flog och skott. Tre släpp, släpptid 55 minuter, 2 ökl (FF, FS)  

IRST FJELLSTÅRSAS VN LISH-TETA SE52837/2016, äg & för Sandra Bodlund, Häggenås 
Teta går i mycket bra fart och stil. Hon jagar väldigt stort och söksformatet blir något öppet. I 
första släpp försvinner hon i samband med partners fågelarbete, hittas i stånd längre fram, 
avancerar försiktigt, reser en ripa, går i flog och skott men stoppas inom den tänkta 
nedslagsplatsen, apporterar mycket bra. Ett släpp, släpptid 25 minuter, 3 ökl (FF, FS) 

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

Frösön 2022-04-25 
Jean-Marc Chabloz 


