
MFK Älvdalen  
UKL/ÖKL 2022-08-20 
Blandpar7 med 4st UKL, 3st ÖKL 
Domare: Torbjörn Larsson 
Mark: Trollberg 
Förhållande: Regn som upphörde på fm c.a +20g och svag vind. 
UKL 

IRST  Björnåns J Jenta SE55960/2020 äg & för Per-Olov Åslund, Älvdalen 

Jenta har mkt bra fart o s7l, hon börjar dagen med något oregelbundet men i senare släpp visar hon eR 
rik7gt fint skogssök i fina slag i utmärkt kontakt . FaRar stånd uppe på höjd avancerar o reser precist en 
fin ripkull. Helt lugn i flog o skoR. Jenta 7lldelas 1.a HP UKL. 45.min 

GST ZeIertjärns Pimz SE57763/2020 äg & för Christer Fossen, Spydeberg Norge 

Pimz visar eR bra sök i fin kontakt i samtliga sina släpp. Har chans på ripor men stöter o går eZer något, 
kallas 7ll ordning och går då fint igen, stånd vid tätning där han reser precist ripor och kan stoppas i 7d. 
Pimz 7lldelas idag en 1.a UKL. 45.min 

EST SeIerwalls Häxa SE15808/2021 äg & för Stefan Holm, Björbo 

Häxa jagar i fin kontakt i samtliga sina har chans på nyslagen ripa som tyvärr stöts, Häxa går då en bra bit 
eZer. 70 min 0.UKL 

PH Björklunds CA Boss SE65557/2021 äg & För Maria Köhler, Hede 

Boss visar eR bra sök i fin kontakt, stöter kull o har eZer det eR flertal chanser på nyslagna ripor. I senare 
släpp faRar Boss stånd, ripor läRar o Boss kan stoppas. Boss 7lldelas 2.a UKL 50.min 

PH Orm 

Orm går i Mkt bra fart o s7l han har eR starkt sök samtliga sina släpp. Har chans på nyslagna ripor som 
tyvärr inte klaras Orm är helt lugn i flog. FaRar i senare släpp stånd avancerar o reser precist ripkull. Helt 
lugn i flog o skoR tyvärr vill Orm inte apportera utlagd ripa. 0.ÖKL 70.min 

ÖKL 

PT Jimsrypa Aya SE49363/2019 äg & för Fredrik Nyström, Kusmark 

Aya jagar i mycket bra fart, s7l samt reviering i samtliga sina släpp. Har chans på ripa som tyvärr inte 
klaras idag. 0.ÖKL 75 min 

PT V-skalets Vide SE23405/2020 äg & för Maran Hallberg, Varnhem 

Vide har eR sök i mkt bra fart o s7l i fin kontakt. Trots eR flertal släpp får Vide inte 7ll det idag. 0:Ökl 80 
min. 

Jag tackar MFK för jag fick döma på eR rik7gt fint skogprov i Älvdalen. Torbjörn Larsson 


