
FA, NNFK, Lofsdalen 
UKL/ÖKL 20220422, Vindskyddet 
Domare: Eva Perman 
Förhållande: Hårt före på morgonen som allt efter dagen blir löst och tungt. 

UKL 
ESH  SKEDOMS R-ALBIN H SE22160/2021, äg & för Svein Borgen, Skien 
1a släpp går Albin ut i mycket bra fart och stil. Blir ganska direkt borta. Vi går i medvind och 
kuperad oöversiktlig terräng. Kommer tillbaka innan släppet är över. 2a I mycket bra fart och 
stil i bra reviering, blir öppen i söket. Får hållas i marken med pipa. 3 mycket bra fart och stil, 
håller sig i marken större delen av släppet men blir borta i slutet, kommer tillbaka. 4. Går bra i 
tungt före, håller bra kontakt. Men blir åter igen borta i slutet av släppet och avslutas. FS. 0 
pris  4 släpp  40 minuter 

IRSH  LAUVÅSEN'S BM KOMPIS NO36353/21, äg & för Birger Stene, Bosberg 
Kompis går bra till mycket bra fart stil och format, blandar väldigt fina slag med ungdomligt 
sök och några stopp ibland. Han fortsätter sitt andra och tredje släpp på liknade sätt. Tar ett 
kort stånd tillsammans med partner och förföljer ripa som lättar. Kommer strax tillbaka på 
inkallning. FF 3 släpp.30 min 3 UKL 

PT  BJÖRKLUNDS CA CORA NO56205/21, äg & för Einar Holmvik, Verdal 
1a Cora går i mycket bra fart och stil. En lätt och livlig liten hund. Söket är bra, är omogen i 
medvind och kuperad oöversiktlig terräng. I andra släpp är stilen och farten mycket bra. Nu 
använder Cora terräng och vind mycket bra. I tredje släpp fortsätter Cora sitt fina sök. Är 
tyvärr på fel ställe och partner har fågelarbete. Fortsätter dagen men tappar fart och format i 
fjärde och femte släpp. FS 5 släpp 50 min 0 pris  

ESH  SKRAVELDALENS J FERROX SE70208/2020, äg & för Petra Lindeborg, 
Bruksvallarna 
Ferrox startar i mycket bra fart och stil i ett bra sök. I medvind och oöversiktlig terräng blir 
Ferrox strax borta. Jag ser honom 4 ggr under släppet. I andra släppet i medvind och kuperad 
terräng ser jag honom en gång. Han ska få en kort chans till. 3e i tungt före går Ferrox stort 
men håller kontakt. I fjärde släpp ser jag Ferrox stå nere i blandskog. Förare kommer till, får 
resningsorder reser djärvt och precist ripa. Dock förföljer han ripan och under framfarten ännu 
fler. Bedömer att Ferrox lyckat prestera en jaktbar situation, och tilldelas ett 3e pris i UKL 
FF 4 släpp, 40 min 3 UKL 

PH  BJÖRKLUNDS CA BOSS SE65557/2021, äg & för Niklas Köhler, Hede 
Pricken startar i mycket bra fart och stil i ett mycket bra medvindsök. Pricken ger ett gediget 
intryck under dagen. Hade gärna sett honom i fågel men tyvärr lyckades det inte. Mattas i 
slutet. IF 4 släpp 40 min 0 pris  

ESH  SIMOS NERO NO45005/21, äg & för Frank Brekke, Hell 
Nero startar dagen i mycket bra fart stil, blir borta en stor del av släppet. Har en markering. 
I andra släpp är stilen som tidigare men håller kontakt och söket är bra till mycket bra. I tredje 



släpp går Nero mycket bra. Tar ett kort stånd med partner är komplett lugn i flog och skott. I 
fjärde släpp tappar Nero fart i tungt före, stöter en ripa och är lugn. FF 4 släpp 40 min 2 UKL 

ÖKL 

EST  HERRSKAPETS A TOUCH OF ROSE SE17307/2020, äg & för Karin Larsson, Mora 
Hedda går i mycket bra fart och stil i ett bra sök. Hon blir för öppen och osystematisk i 
medvind. I andra släpp mycket bra fart och stil i ett osystematiskt sök. I tredje och fjärde 
släpp har Hedda bättre system i söket då föret bromsar hennes framfart. En härlig tik att se 
men önskar mer struktur. Har en ”fet” chans på fågel som partner tar. FS 4 släpp 40 min 0 pris  

IRSH  FJELLSTÅRSAS SN LIMPAN SE21650/2019, äg Marja Persson, Underåker , för Ulf 
Andersson 
Limpan går i mycket bra fart och stil i mycket bra kontakt och i ett mycket bra upplagt 
medvindssök. Han visar hela dagen hög klass. I sitt fjärde och sista släpp stöts en ripa, 
Limpan är påpasslig och vindar in till ett skarp och stilfullt stånd, står stramt mellan mig och 
föraren med ca två meter till oss var. På resningsorder reser Limpan djärvt och precis en ripa. 
Här önskar jag att jag kunde säga lugn i flog och skott, men tyvärr är resningen längre och 
med hjälp av rop så stannar Limpan inom tänkt nedslagsplats. Apporterar utmärkt. Tilldelas 3 
ÖKL. FF 4 släpp 40 min 3 ÖKL 
 
EST  HERRSKAPETS ALWAYS MY ROSE SE17308/2020, äg & för Erik Ringner, Mora 
Juno går i mycket bra fart och stil, i ett förutsägbart sök. Hon arbetar på samma sätt under 
dagens alla släpp. Juno är enkel att följa trots stort sök och hög fart i både med och motvind. 
Partner stöter fågel i ett släpp annars är Juno ”ren”. FS 4 Släpp 40 min 0 pris   

IRSH J FJELLSTÅRSAS VN BULLEN SE52839/2016, äg & för Ulf Andersson, Undersåker 
Bullen går bra till mycket bra under hela dagen. Tyvärr har Bullen inte chans på fågel.  IF 4 
släpp 40 min 0 pris 

PH  PETER DE LA FUENTE SANGUITO SE47771/2020, äg & för Anna Zakrisson, Brunflo 
Peter går i mycket bra till utmärkt stil i ett mycket bra medvindssök. Fortsätter lika i andra 
släpp. I tredje släpp tappar Peter fart då föret brister, känner något och går upp i vind, tyvärr är 
det ren och Peter förföljer en kort bit och stöter sen fågel. Utgår FS 3 släpp 30 min 0 pris  

GSH  ÅENS CASK SE52746/2019, äg & för Maria Köhler, Hede 
I utmärkt fart och stil söker Cask av terrängen på ett mycket bra sätt. Han kunde i medvind 
vända tillbaka lite tidigare. Dock så håller han mycket bra kontakt. I andra släpp fortsätter han 
i utmärkt fart och stil men blir lite stor i söket. Trots det så visar han sig och vi vet var han är. 
Fortsätter dagen på samma sätt men har tyvärr ingen chans på fågel. IF 4 släpp 40 min 0 pris 

GST J ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg & för Annette Ohlsson, Mörsil 
Anzi går i godtagbart till bra fart och stil i bra format. Hänger på partners förare som söker 
hund lång ut. Där ute fattar Anzi ett stramt stilfullt stånd. När förare kommer fram så reser 



hon mycket bra på order. Kan stoppas i flog och skott. Apporterar utlagd ripa på uppmaning. 
FF 1 släpp 10 min 3 ÖKL  

IRST J FJELLSTÅRSAS VN LISH-TETA SE52837/2016, äg & för Sandra Bodlund, Häggenås 
Teta går i bra till mycket bra fart och stil i ett bra till mycket bra sök. Blir borta i slutet av 
släppet. Partner har fågel arbete. Teta håller samma klass under dagen utan att mattas men 
finner tyvärr inte någon fågel. FS 4 släpp 40 min 0 pris 

Tack alla deltagare för en fin dag på fjället. 
Eva Perman Tännäs 28/4 2022  


