
FA Bruksvallarna 
UKL/ÖKL 20220820,  
Domare: Lars Thulin 

Väder; Startar i låga moln som blir till solsken med bra vind. 

UKL 
EST  STORHEIA´S MS LAGERTHA NO34797/21, äg Bjørnar Stokkebekk, Sander, för Rasmus 
Kalson.  Visar i dag upp ett sök i mycket bra fart och vidd, där regelbundnare kontakt önskas. 
Går in i mark där partnern haft fågelkontakt, visar respekt då fågel lättar. Har i senare släpp 
möjlighet till fågelkontakt, stöter och går efter. 4 släpp, 40 min, Pris 0. 

IRVST  RUBRA ALBA FILIA FILIFJONKAN SE21895/2021, äg & för Kjell Moen, Startar 
dagen i ett fösiktigt sök där fart och vidd önskas bättre. Stånd är orolig och går upp fågeln 
men visar bra respekt, på långt håll. Visar i senare släpp upp ett betydligt bättre sök med fart 
och vidd, har även möjlighet på fågelkontakt, går då efter fågel. 3 släpp, 30 min, Pris 0   

ESH  HÖGFJÄLLSHUNDENS K-LOKE SE68997/2021, äg & för Caroline Öberg, Söråker 
Går med mycket bra fart och stil, där kontakten önskas regelbundnare, vilken blir bättre i 
senare släpp. Har möjlighet till fågelkontakt. 4 släpp 40 min, Pris 0 

IRST RED GARLIC´S ROSMARIN SE53010/2021, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg. 
Visar i första släpp upp ett ungdomligt sök. I senare släpp går hon upp i fart och vidd, visar då 
ett bättre sök har möjlighet på fågelkontakt. I senare släpp partenern stånd,  Rosmarin är i 
samma område stånd fågel lättar bra respekt i flog och skott. 4 släpp 40 min, Pris 2 

GST SALDALENS IPA SE31024/2021, äg & för Sofie Stafås,  Ipa visar idag upp ett mycket 
bra sök i hög fart och bra vidd och god kontakt, vilket hon håller i alla släpp. Har kontakt med 
fågel, markerar går upp och efter. Har i sista släpp stånd fågel lättar och Ipa kan stoppas inom 
hagel håll. 4 släpp 40min, Pris 3 

ESH HARALDSTORPETS SAREK SE65201/2020, äg & för Agneta Sivertsson, Åsarna, Går 
med hög fart och stor vidd, där kontakten önskas regelbundnare, har i senare släpp möjlighet 
på fågel. 4 släpp, 40 min, Pris 0 

EST SKEDOMS ROSITA SE22164/2021, äg & för Anna-karin Rull Pettersson, Mora, för 
Anna-karin Rull Pettersson  Rosita visar i dag upp ett mycket bra sök med fart och vidd och 
god kontakt med sin förare, vilket hon håller hela dagen.Ingen fågel i släppen.4släpp, 40 min 
Pris 0 

IRST RED GARLIC´S QANTÉ SE33393/2021, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg. Startar 
med ett stort något självständigt sök i mycket bra fart och stil, har i senare släpp bättre 
kontakt, ingen fågel i släppen.4 släpp,40min, Pris 0 



ÖKL 

IRSH J TORHOLMENS AG SNIPER SE45933/2020, äg & för Helena Elffors, Örby. Går med 
mycket bra fart och stil i ett stort sök. I senare släpp har partnern fågelkontakt. Går upp och 
efter fågel i ett senare släpp. 3 släpp, 30 min, Pris 0 

ESH J BLAKKSTøTEN´S PEGASUS NO42140/19, äg & för Geir Pedersen, Sandefjord. Går 
hela dagen i ett mycket bra sök, med tillräcklig kontakt. Har inte någon fågelkontakt.               
4 släpp, 40 min, pris 0 

IRVST J RUBRA ALBA DIVA DIOR SE19252/2016, äg Kjell Moen, Funäsdalen, för Jenny 
Westerlund. Startar dagen i ett något trångt sök, visar i senare släpp upp ett mycket bra sök. 
Stånd bra resning går hårt efter flygande fågel. 2 släpp,20 min, Pris 0 

EST J SNÖFLINGA SE18743/2016, äg & för Lennart Paakki, Mora. Startar med ett sök i bra 
fart och vidd, där kontakten önskas regelbundnare. I senare släpp stånd fågel lättar utan 
resning, resningskommando var möjligt, helt lugn i flog och skott och en bra apport på utlagd 
fågel. I senare släpp stånd, vill inte resa, lämnar fåglarna och går ut i     sök, partnern släpps 
på tar stånd där Snöflinga stod. (Blinkar) 3 släpp, 30 min,  Pris 0 

IRST J RED GARLIC'S LINGON SE12601/2018, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 
Lingon går med mycket bra fart och stil och god kontakt med föraren. I senare släpp 
möjlighet till fågel där partnern lämnat fåglarna. Tar ett distingt stånd, fåglarna lättar helt lugn 
i flog och skott och gör en bra apport. 4 släpp 40 min, Pris 2 

PT  BREDGAARD´S IMSE FI10919/21, äg & för Catarina Standertskjöld-Nordenstam, 
Ljusdal, Imse går med utmärkt fart och stil och med bra kontakt med föraren. Har i senare 
släpp möjlighet på fågel , går tillsammans med partnern efter fågel. 3 släpp,30 min,  Pris 0 

Tack för en trevlig dag på fjället. 

 Ett stort tack till provledningen Lena och Agneta 

Uppsala i september 2022 

 Lars Thulin 


