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UKL/ÖKL 220326 
Domare: Peter Hoyer 
Mark: MI5a, Kappruet 
Förhållanden: Stark nordvästlig vind med kuling i vindkasten. Någon minusgrad, i princip uppehåll 
och en blek sol gjorde det dock uthärdligt. Hårt och fast underlag med några millimeter nysnö fick 
hundarna att sträcka ut ordentligt. Klart brukbart med ripa som i de allra flesta fall var väldigt trygga 
och samarbetsvilliga. 

UKL 
IRST Red Garlic´s Pommery Champagne SE39472/2020, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Pommery startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Hon har mycket djup i 
medvinden men man kunde önska lite mer bredd. Stöter fågel tillsammans med partner och går något 
efter. Går senare på dagen upp sig i format och söker utmärkt i sid och motvind. Har ytterligare en 
chans på fågel då partner har stånd. En stark unghund som håller koken dagen ut men inte har lyckan i 
fågel. 60 min, 5 släpp, FS, 0 ukl 

PH Flexvyas IF Miller SE29762/2020, äg Anna Fjellström, Hackås 
Miller startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Han har mycket bra djup i 
medvinden men man kunde önska lite mer bredd. Stöter fågel tillsammans med partner och går något 
efter.  I senare släpp går Miller ner sig betänkligt och saknar djup i slagen som han bryter av i förtid 
för att gå samma väg tillbaka. Går senare upp sig något i sista släpp och jagar då bra. 50 min, 4 släpp, 
FS, 0 ukl 

PT Flexvyas IS Samantha SE26805/2020, Jan Svensson, Sollefteå 
Samantha startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Hon har ett utmärkt djup 
i medvinden med mycket bra bredd. Ripa kommer från område där Samantha är. I senare släpp 
fortsätter Samantha sitt utmärkta sök i både medvind och motvind och tar stånd i björkskogskanten. 
När förare kommer till lättar några ripor och Samantha går efter i flog och skott. Hon är strax åter och 
fortsätter sitt sök på samma sätt utan att komma för mer fågel. Samantha har skapat en jaktbar 
situation och tilldelas 3 ukl. När lydnaden blir bättre är jag övertygad om att de högsta valörerna 
kommer. 50 min, 4 släpp, FF, 3 ukl 

ESTH Setterwalls Skum SE39050/2020, äg Eva Nordström, Hede 
Skum startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Han har mycket bra djup i 
medvinden men man kunde önska lite mer bredd och struktur i söksupplägget. Det är fågel i släppet 
utan att Skum är i närheten. I ett senare motvindsläpp går Skum utmärkt i alla avseenden för att i 
senare medvind igen tappa lite av bredden och strukturen i söket. 50 min, 4 släpp, FS, 0 ukl 

PT Flexvyas Norrlands Guld SE29766/2020, äg Peter Henriksson, S Sunderbyn 
Guld startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Går snabbt upp sig till 
utmärkt djup i medvinden och fortsätter utmärkt i ett senare motvindsök. Fortsätter mycket bra i 
senare släpp och håller fart och intensitet uppe in i det sista. Har en chans på fågel då partner har stånd 
men kommer tyvärr inte för egen fågel. 50 min, 4 släpp, FS, 0 ukl 

EST Skedoms Rosita SE22164/2021, äg Anna-Karin Rull Pettersson, Mora 
Rosita startar i mycket bra fart och stil där man kan önska mer djup och bredd i medvinden. Hon har 
ett lite intresse av att vara där partner är vilket påverkar intensitet och kontinuitet. I senare släpp blir 
Rosita helt självständig men tappar lite på fart och stil och fortsatt kan man önska mer bredd och djup i 
slagen även i motvind. Rosita har i två släpp chans på fågel som partner hittar och tröttnar rejält i sista 
släpp. 50 min, 4 släpp, FS, 0 ukl 

PH Flexvyas IF Malt SE29763/2020, äg Hampus Halvarsson, Mattmar 



Malt startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet med utmärkt bredd och djup i 
medvinden. Han utnyttjar vind och biotop förtjänstfullt och har några markeringar som han löser själv. 
Malt fortsätter på samma sätt i kommande släpp och hittas i skarpt och stilfullt stånd långt ut. Han 
reser kontrollerat och precist ripor en bit fram och går efter i flog och skott men kommer strax tillbaka. 
Fortsätter utmärkt och tar igen stånd i nästa släpp, när förare kommer till lättar ripor precist några 
meter fram och Malt går igen efter i flog och skott. Strax därefter tar Malt på nytt stånd, reser precist 
mot björkdunge men utan resultat (föraren ser ripor lätta längre fram utanför jaktbart håll). Malt är en 
sökare och viltfinnare av rang som ännu inte har dressyren på plats för det högsta priset. Han har dock 
skapat flera jaktbara situationer och tilldelas 3 ukl. 50 min, 4 släpp, FF, 3 ukl 

GST Girifjällets LA Freja SE49127/2020, äg Ola Hollstedt, Kristinehamn 
Freja startar i mycket bra fart och stil med god intensitet och kontinuitet. Hon är lite ojämn i sitt sök 
blandar enstaka mycket bra slag med ett visst partnerintresse där hon dras fram av denne. Hon 
fortsätter i senare släpp på samma sätt men är nu helt självständig. Partner stöter fågel långt fram utan 
att Freja är i närheten. Freja fortsätter bra resten av dagen och jobbar intensivt på myr där hon drar an 
och stöter fågel i god vind och kan stoppas fullt acceptabelt. Har senare ett stånd som hon löser själv. 
45 min, 4 släpp, FS, 0 ukl 

IRSH Torholmens AG Sniper SE45933/2020, äg Helena Elffors, Örby 
Sniper startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet med utmärkt bredd och djup 
i medvinden. Sniper fortsätter på samma sätt i nästa släpp och föraren anmäler stånd på Sniper som är 
långt ut men det enda jag hinner se är Sniper som jagar en ripa. Sniper söker på samma utmärkta sätt 
även i motvind och håller koken hela dagen utan att mattas. 50 min, 4 släpp, FS, 0 ukl 

ÖKL 
EST Herrskapets A Touch of Rose SE17307/2020, äg Karin Larsson, Mora 
Rose startar i mycket bra fart och stil med hög kontinuitet det lilla vi ser av henne i tätare terräng, hon 
går stort och öppet och syns någon gång då och då men är på plats när släppet är slut. I nästa släpp går 
Rose mycket stort och öppet och försvinner ganska omgående. Under tiden föraren letar Rose ser jag 
henne två gånger jaga till synes helt självständigt långt ut på helt andra ställen än där föraren letar. När 
släppet avslutas kommer föraren med Rose i koppel framför där partner haft fågelarbete och hur hon 
kommit dit från där jag såg henne sist är en fullständig gåta. Kontakten är alltför bristfällig för vad 
som krävs för premiering och Rose får utgå. 25 min, 2 släpp, FS, 0 ökl 

IRSH Ripfinnarens ZV Sixten SE27951/2018, äg Helga Fredholm, Funäsdalen 
Sixten startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Han håller inledningsvis 
god kontakt i tätare terräng med väl anpassat djup och bredd i medvinden. Under släpptes gång 
tenderar han att bli lite öppen i sitt sök och kunde ha bättre kontakt. I ett senare långt släpp i motvind 
går Sixten med utmärkt bredd och djup i slagen och använder vind och biotop på ett föredömligt sätt. 
Tar ett skarpt och stilfullt stånd och reser villigt men tyvärr utan resultat, senare stöter partner fågel 
långt ut i område där Sixten också är utan att han tar notis om fåglarna. Sixten fortsätter på samma 
utmärkta sätt i ytterligare ett långt släpp där han nyttjar all den mark som önskas. Det resulterar i ett 
skarp och stilfullt stånd på en öppen yta, föraren ger resningsorder på långt håll (onödigt långt tycker 
jag) och Sixten reser hårt och villigt rakt över en singel ripa. När han vänder sig om lättar ripan och 
Sixten går efter i flog och skott och kan bara nätt och jämnt stoppas innanför gränsen för vad som är 
acceptabelt. Han apporterar snabbt och villigt utlagd fågel. Sixten är en utmärkt sökare som idag inte 
har den respekt för flygande fågel som behövs för den högsta valören (men det får föraren ta på sig). 
Han har dock skapat en jaktbar situation och tilldelas 3 ökl. 60 min, 3 släpp, FF, 3 ökl 

EST Jaktstormens C-Icestorm SE 31997/2018, äg Anders Skogs, Mora 
Ice Storm startar i bra fart och stil där det kunde önskas mer bred och djup i slagen. Bitvis glimtar hon 
till och ökar format och intensitet men har också en del onödiga stopp. Ice Storm fortsätter på samma 



sätt i nästa släpp där hon tar stånd en bit framför oss på öppen yta. Hon reser villigt och precist på 
kommando men går tyvärr allt för långt efter i flog och skott för denna klass, trots förarens ihärdiga 
protester. 25 min, 2 släpp, FF, 0 ökl 

IRST Red Garlic´s Lingon SE12601/2018, äg Agneta Andersson, Vedevåg 
Lingon startar i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Hon söker mycket stort i 
medvind i öppen och lättsprungen terräng där man kunde önska en lite bättre reviering och vindbruk 
på vägen åter, det blir för ofta bara stora cirklar. Hon fortsätter med bra djup och bredd i ett senare 
motvindssläpp där hon stöter fågel långt ut och går långt efter. 15 min, 2släpp, FS, 0 ökl 

Tack till partiet för en trevlig dag med många fina sökare, trots den hårda vinden blev det en brukbar 
jaktdag. Tack också till provledning, Lena och Kerstin, för ett som vanligt välarrangerat prov. 

Lunde, Bergeforsen i slutet på mars 

Peter Hoyer 


