
NNFK Lofsdalen                           
UKL/ÖKL 20220424 

Domare: Jean-Marc Chabloz 
Mark: Slagavallen 
Förhållanden: Mestadels mulet, sol på slutet, bra förhållanden, det bar för hundarna hela 
dagen, ganska bra fågeltillgång 
  
FS=Fågel i Släp 
FF=Finner Fågel 
IF=Ingen Fågel i släpp 

UKL 
ESH  SIMOS NERO NO45005/21, äg & för Frank Brekke,  
Nero går i mycket bra fart och stil. Han visar upp ett utmärkt söksformat oavsett terrängen. 
Han har en liten svacka i andra släpp med fortsätter sedan som i första släpp. I femte släpp, 
stånd men kan tyvärr inte presentera någon fågel. Fem släpp, släpptid 55 minuter, 0 ukl (FS) 

IRSH  MALSTABODARNA PATRON SE52676/2020, äg & för Alix Moavi, Gnarp 
Patron går i alla sina släpp i mycket bra fart och stil. Han visar ett mycket bra söksupplägg 
oavsett vinden. I andra släpp, stånd, justerar, avancerar villigt på order, reser precist en ripa, 
förföljer i skott och flog. Föraren väljer att avbryta av personliga själ. Tre släpp, släpptid 30 
minuter, 3 ukl (FF)  

EST  HÖGFJÄLLSHUNDENS JOJO SE41984/2020, äg & för Karin Hillström, Ås 
Jojo jagar hela dagen i utmärkt fart och stil. Hon får med sig alla anvisad mark i stora och väl 
revirande slag. I andra släpp, stånd, avancerar, nytt stånd, reser precist en ripa, komplett lugn i 
flog och skott. I tredje släpp, stånd tillsammans med partnern, avancerar, reser precist ripor, 
förföljer i flog och skott. Tre släpp, släpptid 35 minuter, 1 ukl (FF, FS) 

ESH SETTERWALLS HELAGS SE15806/2021, äg & för Marika Bladin, Falun 
Helags jagar i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han visar upp ett utmärkt söksformat och 
reviering. I första släpp, stöter och förföljer, lite senare under släppet, stånd, avancerar villigt 
på order, reser precist en ripa, förföljer i skott och flog. Helags tröttnar lite mot slutet. Fem 
släpp, släpptid 45 minuter, 3 ukl (FF, FS) 

ESH BOVATTNETS ORYX SE10616/2021, äg & för Marika Bladin, Falun 
Oryx går i mycket bra fart, stil och format. I första släpp, stånd, ripor lyfter och han förföljer, 
det hela sker långt utanför jaktbart avstånd, har sedan ett stöt i samma område. Fyra släpp, 
släpptid 40 minuter, 0 ukl (FF, FS) 

IRST  RED GARLIC'S POMMERY CHAMPAGNE SE39472/2020, äg & för Agneta 
Andersson, Vedevåg 
Pommery jagar hela dagen i utmärkt fart och stil. Hon visar upp ett mycket bra till utmärkt 
söksformat oavsett vinden. I andra släpp, stånd, avancerar villigt på order, reser precist en 
ripa, förföljer i flog och skott, lite senare under samma släpp, stånd, avancerar, reser precist en 
ripa, förföljer i flog och skott. I tredje släpp, stånd tillsammans med partnern, avancerar kort 



och reser precist ripor, förföljer i flog och skott. En utmärkt viltfinnare. Tre släpp, släpptid 30 
minuter, 3 ukl (FF, FS) 

PT  BJÖRKLUNDS CA CORA NO56205/21, äg & för Einar Holmvik, Verdal 
Cora går i alla sina släpp i utmärkt fart och stil samt mycket bra format. I första släpp så stöter 
hon vid två tillfällen med eftergång. Tre släpp, släpptid 35 minuter, 0 ukl (FS) 

IRSH  RED GARLIC'S QUANTE SE33383/2021, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 
Quante börjar i utmärkt fart och stil. Han jagar väldigt stort, några slag är lite väl öppna. I 
första släpp, stöter men är kvar i samma område. Han går ner sig något i andra släpp med 
några stopp men håller annars fortsatt en mycket bra fart. I tredje släpp stöter Quante vid ett 
par tillfällen med kortare eftergångar. Tre släpp, släpptid 35 minuter, 0 ukl (FS) 

ÖKL 
IRST  RED GARLICS OST SE57627/2019, äg & för Nikolai Jebsen , 
Ost jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. I första släpp är vinden nästan obefintlig och 
formatet är bra till mycket bra. I andra släpp med bättre vind visar hon sin klass och har ett 
utmärkt söks upplägg samt format. I det fjärde släppet markerar Ost kort tillsammans med 
partnern, det lyfter en fågel i området och båda förföljer tyvärr. Fyra släpp, släpptid 70 
minuter, 0 ökl (FS) 

PT  TROSTEBACKENS TYRA SE19544/2019, äg & för Micke Johansson, Undersåker 
Tyra börjar dagen i bra till godtagbar fart, stil och format. Hon går sedan upp sig och jagar 
resten av dagen i mycket bra fart och stil samt söksformat. I fjärde släpp har Tyra en 
markering och det lyfter en fågel lite längre fram i samma område. Fyra släpp, släpptid 50 
minuter, 0 ökl (FS) 

IRSH  RED GARLIC’S OAZZI SE32678/2019, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 
Oazzi går i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra söksupplägg oavsett vinden. I 
tredje släpp stöter han en ripa och förföljer. Tre släpp, släpptid 25 minuter, 0 ökl (FS) 

IRST  IMINGENS UV EASY NO57601/17, äg & för Kristin Engan, Röros 
Easy går i mycket bra till utmärkt fart, stil och format. Tar ett stånd en bit framför oss, på väg 
upp så lyfter ripor och hon förföljer. Ett släpp, släpptid 10 minuter, 0 ökl (FF) 

GSH  GIRIFJÄLLETS GZ BOSS SE48493/2017, äg & för Peter Hoyer, Bergeforsen 
Boss jagar i utmärkt fart och stil. Han får med sig mycket terräng i väl revirande slag. Stånd, 
avancerar utan förarens order och förföljer. Ett släpp, släpptid 10 minuter, 0 ökl (FF) 

IRSH RED GARLIC’S LANGOS SE12603/2018, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 
Langos börjar dagen i bra till mycket bra fart, stil samt format. I tredje släpp går han ner sig 
något men jagar fortsatt bra. I fjärde släpp markerar han kort tillsammans med partnern, det 



lyfter en ripa i samma område och båda hundarna förföljer. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 
ökl (FS) 

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

Frösön 2022-05-20 
Jean-Marc Chabloz


