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UKL
PH STENBITENS RASPUTIN S43657/2008, äg & för Ulf Engfalk, Marieholm
Raspuyin går i mycket bra fart och stil, aktionen i frambenen är för kort. Han visar upp ett
ganska omoget sök och får stöttas mycket av föraren. Fortsätter som tidigare under dagen, har
flera chanser på fågel.
0 Ukl.

PT VÄSTAN-ÅNS IRONI S36187/2007, äg Johan Linder, Tidaholm, för Anna Linder
Mycket bra fart i utmärkt stil, går stort och offensivt i ett något öppet sök. Stöter fasan i
plantering, går kort efter. Senare stånd i viltremiss, löser för att fatta nytt stånd, på vägen fram
trampas fasan upp. På kommando reser Ironi kort fasan och är acceptabelt lugn i flog o skott.
2 Ukl.
EST Landborgens Lady L´Amour S18086/2008, äg & för Nils- Erik Nilsson, Färjestaden
En hund som under dagen visat mycket bra fart och stil, jobbar väl i hand med sin förare.
Lägger i plantering upp ett utmärkt sök, försvinner och finnes i stånd. Reser på kommande
fasan, tar något steg efter, i flog och skott. I senare släpp något offensivare sök, nån enstaka
kovändning förekommer. I tredje släpp i viltremiss stånd, reser kort fasan, lugn i flog och
skott. 1 hp Ukl.
PH VATTVIKEN´S LEXUS S32293/2008, äg & för Sten Rönnerling, Höör
Mycket bra fart och stil, i plantering ett utmärkt sök. Fortsätter senare sitt fina sök på raps,
revierar väl i lagom stora slag. Chans på flera fasaner. Prövas flera gånger under dagen men
utan resultat, har i sitt sista släpp chans på rapphöns. 0 Ukl.
ÖKL
ESH HUNTINGFIELD NOBEL S64908/2006, äg & för Sten Rönnerling, Höör
Nobel går i mycket bra fart och stil, tar stånd som löses när vi närmar oss. Senare på raps ett
välrevierande sök i passande format. Upplevs tidvis som något tung i sin aktion. Stöter fasan,
strax därefter stånd, när föraren kommer upp lättar fasan, lugn i flog och skott. Har nån
markering som han löser. I sitt fjärde släpp, går flott på raps, stöter fasan i åkerkant,
respekterar, senare stånd, reser fasan, lugn o flog och skott. 1 hp Ökl.
IRST THODOS WHIDDY S21975/2004, äg Birgitta Lindell, Vretstopr, för Göran Lindell
Startar i utmärkt fart och stil i ett planlöst sök, kovänder vid ett flertal tillfällen. Senare på raps
stånd, tjuvreser och förföljer fågel. Utgår. 0 Ökl.

EST SVITJODS PIXA S13546/2007, äg Thore & Anna Larsson & Linder , Tidaholm, för
Anna Linder
Startar i mycket bra fart och mycket bra till bra stil, sänker stundtals huvudet och verkar
upptagen av markvittring, visar sig harren. Fortsätter senare ett lite småskuret sök med en del
markeringar, sekunderar stående partner. Fäster i sitt tredje släpp stånd, tjuvreser fasan och
går efter. Utgår. 0 ÖKL.
IRST J THODOS POLKA S15440/2000, äg & för Berit Mattsson, Tomelilla
Polka går i mycket bra fart och stil, bra revisering i långa fina slag. Matts något i tung
gräsmark. Fortsätter på raps där formatet blir något mindre, stånd där partnerns förare trampat
upp rapphöna, reser men inget vilt kan påvisas. Får gå hela dagen och har i sitt tredje släpp
chans på fågel men uppnår ingen jaktbar situation. 0 Ökl.
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PH J LYNGBERGA CASPER S11024/2005, äg & för Bertil Dagermo, Varberg
1:a släpp: På rapssådd går Casper i mkt bra fart och bra stil. Stort och lite oordnat, öppet sök.
Stånd vid häck. Reser villigt lite oprecist en fasan. Helt lugn i flog och skott. Apporterar bra.
2:a släpp: På raps. Fortsatt mkt bra fart och bättrar stilen. Har en del fina slag på bredden men
saknar den rätta kontinuiteten i revieringen för högsta pris. 2 Ökl
IRST J DEN RÖDE JÄGAREN NEMI S55881/2005, äg Eva Björklund, Helsingborg, för
Karl Björklund
1:a släpp: Nemi börjar på rapssådd. Går i bra fart och stil. Lite rörigt sök men får ändå med
sig anvisad mark bra.. Stånd, markerar ett flertal gånger längs häck. Försvinner in i häcken,
fasan ses lätta utan att det kan bedömas. Kan stoppas vid partners stånd.
2:a släpp: I gräsmark går Nemi i mkt bra fart men tråkig stil. Sänker huvudet och häftar sig en
del vid markvittring. Respekterar kanin och hare.
3:e släpp: I gräsmark saknar söket bredd och Nemi blir lite rotig.
4:e släpp: Stöter strax fasan som hon går efter rejält. 0 Ökl

ESH J FALCSAGANS BLIXTEN S27508/2004, äg Lena Larsson, Sundsvall, för Ronny
Boström
1:a släpp: På stor raps i god vind går Blixten i mkt bra fart och stil. Stort ganska bra anlagt
sök. Respekterar fasan som partnern stöter. Stöter i god vind en fasan som han går efter.
0 Ökl
GST J PO SETTERS CINDY S65989/2004, äg & för Per Olsson, Tomelilla
1:a släpp: Går i mkt bra fart och stil på raps, ngt kilo mindre i hull så hade det sett ännu bättre
ut. Stort och utmärkt sök. Försvinner in i busk, fasan ses lätta utan att det kan bedömas.
Senare stöts fasan som Cindy respekterar.
2:a släpp: På stor raps och längs viltremiss blir Cindy lite ensidig i remissen till en början.
Fasan ses lätta utan att det kan bedömas. Visar sedan samma fina sök som i första släpp.
3:e släpp: I gräsmark går Cindy fortsatt mkt bra.
4:e släpp: Jobbar fortsatt mkt bra. Har flera chanser på fasan. Kastar sig i stånd samtidigt som
fasan lättar. Senare nytt stånd. Reser villigt, kort och precist. Lugn i flog och skott. Apporten
tar lång tid och är väldigt omständlig men till slut bärgas fasanen. 3 Ökl
PT RUSHLIGHT BRAZEN HUSSEY S62536/2006, äg & för Jack Engelbrektsson,
Väröbacka
1:a släpp: Går i mkt bra fart och stil på mkt stor raps. Ganska stort sök, vänder för det mesta
rätt. Blir lite ensidig på vänster sida.
2:a släpp: Går strax ett stycke efter kanin. 0 Ökl
IRST J RASTORPS TYRA S23249/2001, äg & för Mayvor Jonsson, Vintrosa
1:a släpp: Tyra börjar på stor raps. Går i mkt bra fart och bra stil. Söket är mkt stort och till en
början väl anlagt. Söket blir efter hand mkt öppet. Respekterar hare.
2:a släpp: Fart och stil som i första släpp. Öppet sök på raps, jagar av buskmark i god kontakt
med föraren. Stånd, avancerar villigt i etapper, försvinner in i buskagen, fasan ses lätta ganska
långt framför oss utan att det kan bedömas.
3:e släpp: Går fortsatt bra men blir i tät vegetation alltför öppen därför trampar vi upp fasan
och 2 st olika partners finner fasan bakom Tyra.
4:e släpp: Pga brist på hundar får Tyra ett släpp ytterligare. Har många chanser på fasan utan
att lyckas. 0 Ökl
PH VIARPS ENTER S28011/2005, äg & för Stefan Mårtensson, Simrishamn
1:a släpp: På stor raps i bra vind visar Enter ett stort rejält sök väl anlagt på bredden. Fart och
stil är mkt bra/utmärkt. Drar an och känner hönsen som han med berått mod kör upp och går
efter.. 0 Ökl
GSH GETRYGGEN'S DT HASSE S30200/2004, äg & för Jan Andersson, Trelleborg
1:a släpp: På stor raps i motvind börjar Hasse lite oinspirerat och smått. Bättrar sig dock under
söket och tar ett par fina slag. Blir lite ensidig i kant mot slutet. Fart och stil är mkt bra när
han går som han skall. Har en bra chans på rapphönspar.
2:a släpp: Startar direkt i mkt bra fart o stil. Stort rejält sök väl anlagt på vinden. Fattar
liggande stånd. Trots ihärdigt försök vägrar Hasse tyvärr att avancera. 0 Ökl

IRST MIDTKILÖRA'S IDUN S25507/2007, äg & för Eva Björklund, Gantofta
1:a släpp: På stor raps visar Idun ett varierande sök som saknar den rätta kontinuiteten, vänder
en del fel. Farten är bra och men stilen lite trist med stundtals lågt huvud
2:a släpp: Fart och stil som i första släpp. Jagar av buskage mkt bra i god kontakt med föraren.
3:e släpp: Stöter strax fasan som hon går med ett stycke. 0 Ökl
ESH J PO SETTERS DEVIL S37067/2005, äg & för Per Olsson, Tomelilla
1:a släpp: Går i mkt bra fart och stil. Stort och öppet sök. Partnern hittar fågeln som fanns. Får
gå mot ny partner. Fortsatt stort och lite öppet.
2:a släpp:Fortsatt mkt bra. Stånd som hon löser när vi är på väg fram. Senare hittas hon i
liggande stånd. Partnern har anmält stånd strax innan. När vi skjuter över partnern lättar även
Krösas höns. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna korrekt. 0 Ökl
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EST SVITJODS PANDORA S13548/2007, äg & för Daniel Gustavsson, Grimslöv
ESH J SUCH UNO DU MONT LIEVAIN S21329/2006, äg Marina Bengtsson, Sollebrunn,
för Jonas Sanberg
IRSH J SJCH DUGGAS B BJÄRVEN S23777/2002, äg Katarina Johansson, Bromölla, för
Jonas Sandberg
ESH J PO SETTERS BUSTER S22854/2004, äg & för Per Olsson, Tomelilla
PH DREVJANS KARON S35001/2006, äg & för Ulf Engfalk, Marieholm
PH MÖRUPS KRUMME DK03741/2006, äg Meier Kruuse, Gredstedbro, för Meier Kruuse
PT JO KJELLS LYSA DK08925/2004, äg & för Sören Möller Jensen, Harlev J
GST AENS G. BLACKIE DK09372/2006, äg & för Ole Halberg, Bjaerverskov
EST J SUCH MYRHEDENS F-DIDI S31004/2000, äg & för Per Olsson, Tomelilla
PT SPURVFUGLDALENS KARI S54147/2006, äg & för Bertil Mårtensson, Svedala

1: a rundan
Uno mot Karon
Uno går i bra fart och stil han söker brett och revierar väl. Han stöter fågel och går långt efter.
Karon har bra fart och stil, han revierar bra i utmärkt bredd. Karon vidare.
Bjärven mot Lysa
Bjärven har mycket bra fart och stil och reviering. Lysa har bra stil och fart. Hennes reviering
är något öppen. Hon finner fågel men kan inte sätta fast dem. Hon visar ingen respekt då
fågeln lyfter. Bjärven över Lysa.
Pandora mot Kari
Pandora går i medelgod fart och stil. Revieringen är oregelbunden och något för trång. Hon
stöter fågel och respekterar. Kari går i bra fart och stil sökbredden är bra men revieringen är
något öppen. Hon går för långt efter fågeln som partnern stött. Pandora går vidare.
Buster mot Blackie
Buster söker bra och revierar utmärkt. Han finner fågel men är för trög i resningen. Han
vägrar apportera. Blackie går i utmärkt fart och stil. Sökbredden och revieringen är också
utmärkt. Blackie går vidare.
Krumme mot F-Didi
Krumme har utmärkt stil och mycket bra fart. Hans reviering och sökbredd är utmärkt. Stramt
högt stånd, resning mitt på fågeln och korrekt apport. Didi går i bra fart och stil. Sökbredden
är utmärkt men revieringen något öppen. Sekunderar spontant. Krumme över Didi.

Rangeringen efter 1:a rundan
Krumme
Blackie
Bjärven
Karon
Didi
Lysa
Pandora

2:a rundan
Karon mot Pandora
Karon går ett perfekt sök från kant till kant. Pandora hänger inte med hon är oregelbunden och
har inte bredden. Karon över Pandora.
Didi mot Lysa
Didi har för öppet sök. Lysa helt ur hand, Didi vidare.

Blackie mot Bjärven
Blackie går som tidigare i ett perfekt sök. Hon slänger sig i stånd och lyckas hålla fåglarna.
Tveklös resning och på order en perfekt apport. Bjärven går fortfarande brett och rejält.
Blackie över Bjärven.
Karon mot Krumme
Båda går brett i väl avvägda slag. Karon kroknar något. Krumme över Karon.

Rangering efter 2:a rundan
Blackie
Krumme
Karon
Bjärven
Didi
Pandora

3:e rundan
Didi mot Bjärven
Didi går helt ur hand och Bjärven öppnar sitt sök för mycket.
Karon mot Pandora
Karon öppnar söket men går rejält. Pandora går bra i ett något öppet sök.
Blacke mot Krumme
Blackie behåller sitt fantastiska sök. Krumme öppnar något.

Placeringar
1 SKL AENS G BLACKIE

1 pris Cert, Cacit

2 SKL MÖRUPS KRUMME

1 pris CK, R- Cacit
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ESH SENJA´S L: SAXO DK09829/2005, äg & för Öystein Grandorf, Hilleröd
ESH HUNTINGFIELD NOBEL S64908/2006, äg & för Sten Rönnerling, Höör
ESH SUCH MYRSPRUTEN'S PINO S52044/2004, äg & för Eva Björklund, Helsingborg
IRSH JANÅS ESSO ESS S51093/2006, äg & för Ylva Lannge, Simrishamn
ESH J VÄSTFRONTENS NESTOR S33988/2004, äg & för Andras Talpai, Malmö
PH J RIDDARSPORRENS IZARD S12152/2005, äg & för Björn Meijel, Halmstad
PT J SJCH LYNGBORG'S I VI-TO S53239/2001, äg & för Björn Meijel, Halmstad
PH J JO-KJELLS ATLAS S11399/2002, äg & för Bjerke Andersson, Blentarp
PT J HESSELHÖJ ESTELLE S45864/2005, äg & för Sten Rönnerling, Höör
PT J RIDDARSPORRENS HÄRJA S56666/2004, äg & för Jörgen Sandberg, Bromölla

Saxo-Nobel
Saxo går i mkt bra fart och stil. Mkt bra format och reviering. Stånd vid häck. Reser en fasan
villigt och precist på order. Apporterar korrekt.
Nobel går i bra fart och stil. I ngt tung aktion. Bra format och reviering.
Saxo klart över Nobel.
Pino-Ess
Pinos sök är stort men alltför öppet. Har en skarp markering långt ut. Farten är god men stilen
inte godtagbar.
Ess går i mkt bras fart och stil. Söket är till en början väl anlagt på bredden. Blir sen offensiv
och tappar söksmönstret.
Ess över Pino som utgår.
Vito-Atlas
Båda tar ett stort slag. På tillbakavägen går en hare upp framför hundarna. Haren springer
länge framför hundarna utan att det går att fastslå att ngn jagar haren. När haren viker av gör
Atlas det också.
Atlas utgår, Vito har tid kvar.
Estelle-Härja
Estelle går i mkt bra fart och stil. Söket är väl anlagt men kunde vara större på bredden.
Härja går i mkt bra fart och stil. Söket är mkt stort och offensivt. Blir lite länge längs kant.
Stöter en fasan i god vind, respekterar promt.
Estelle över Härja

Vito-Nestor
Vito går i mkt bra fart och stil. Stort rejält sök på bredden, dock ngt offensivt.
Nestor visar i mkt bra fart och utmärkt stil upp ett välrevierande sök väl anlagt på bredden.
Kan stoppas på hare. Drar senare längs kant och ses försvinna långt ut. Kan inte finnas inom
släpptiden, kommer tillbaks först under nästa släpp.
Vito över Nestor som utgår.

Rangering efter första rundan:
Saxo
Vito
Estelle
Ess
Härja
Nobel
Samtliga går vidare till andra rundan.

Saxo-Estelle
Saxo fortsatt stort och rejält, får mkt mark med sig. Stånd, på order reser Saxo våldsmat förbi.
Slår tillbaks. Nytt stånd. Reser åter djärvt, denna gång precis rapphöns. Men går tyvärr efter i
flög och skott.
Estelle går som i första släpp. Större bredd i söket önskvärt.
Estelle över Saxo som utgår.
Vito-Ess
Vito fortsatt mkt stort och lite offensivt.
Ess går mkt bra. Stånd. Reser villigt och precist rapphönspar. Inte helt lugn i flog och skott.
Apporterar korrekt.
Ess över Vito
Härja-Nobel
Härja stort och rejält på bredden. Håller nu ihop söket bättre. Visar ej spontan sekundering,
men kan stoppas om dock lite onödigt nära partnerns stånd.
Nobel går upp sig från 1:a släpp och visar nu ett mkt bra sök. Stånd. Reser villigt och precist
en singelhöna. Helt lugn i flog och skott. Apporterar mkt bra.
Nobel över Härja

Rangering efter andra rundan:
Nobel
Ess
Vito
Estelle
Härja
Samtliga vidare.

Härja-Vito
Direkt efter att de släppts springer de rätt i höns. Båda respekterar. Båda går stort och rejält på
bredden dock är Vito den som ligger först i marken. Vito fattar stånd. Avancerar villigt utan
att kunna påvisa vilt. Strax efter trampar vi upp en fasan i området där Vito stod. Senare Vito
nytt stånd. Avancerar villigt i etapper utan att kunna påvisa vilt. Strax efter kommer Härja upp
i området där Vito stod och fattar stånd. Härja reser kort och precist en fasan. Helt lugn i flog
och skott. Apporterar mkt bra.
Härja över Vito som utgår

Ess-Estelle
Båda går som förut. Försvinner bak kant. Fasaner ses lätta utan att det kan bedömas. Ess
stånd. Avancerar i etapper. Borde hängt på den löpande fasanen bättre. Fasanen springer
undan och lättar en bit framför,. Lugn i flog och skott.
Ess över Estelle som haft sina chanser och utgår
Nobel-Ess
På rejäl raps jobbar båda bra. Nobel fattar stånd. Avancerar villigt utan att kunna påvisa vilt.
Ess över Nobel

1 SKL

IRSH Janås Esso Ess

2 SKL

ESH Huntingfield Nobel
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