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IRSH RAZZMUZZ S45582/2008, äg & för Ylva Lannge, Simrishamn
Razzmuzz starter i pil og på raps i et godt anlagt søg. Farten er god og stilen god. Der letter
fasan i uoverskueligt terræn. Kan ikke bedømmes.
Han får føling med fasan i raps. Går frem og rejser fasanen, som forfølges et stykke. I 2. slip
er dr chance for 2 x raphøns, som ikke udnyttes. Slutter med stand i et hegn, men løser inden
vi når frem. han kan holdes for hare. 0 ukl
IRSH RED GARLIC´S JUICI FRUIT S65775/2007, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Juici starter i pil og på raps. Søget er noget ungdommeligt og uregelmæssigt. Fart og stil er
iorden. Der letter fasan i uoverskueligt terræn. Kan ikke bedømmes. Makker finder fasan på
åbent felt. I 2. slip er søget stort og godt anlagt på vinden. Opnår stand ved trädgård,
avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Senere letter fasan i området. Hun slutter
med stand ved hegn, men løser selv. Hun viser respekt for hare. 0 ukl
EST PO SETTERS FJORGYN S42457/2008, äg & för Eva Björklund,Gantofta
Fjorgyn starter på raps i et veldækkende søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er
høj og stilen prima. Fjorgyn mærker fært, rykker frem og roder en fasan op. I 2. slip går han
som før. Der er chance for 2 x raphøns, som ikke udnyttes. I 3. slip fortsættes det gode søg.
Spinkel chance for fasan ved jernväg. Går kort med da fasanen flygter. Kan holdes for hare.
0 ukl
IRST RAZZKA S45584/2008, äg & för Per Olsson , Tomelilla
Starter på raps i et lidt trångt søg, med enkelte gode udslag. Farten er god og stilen god. Han
støder fasan og forfølger kort. I 2. slip på stub går han i et godt søg. Makkerhunden finder
raphøns. Ved järnväg finder makkerhunden fasan. På raps kan Razzka holdes for hare. 0 ukl
PH STENBITENS RASPUTIN S43657, äg & för Ulf Engfalk, Marieholm
Starter på raps i et stort godt anlagt søg. Farten er høj og stilen prima. Der er chance for fasan
i markkant og der trædes fasan op bag hundene. I 2. slip går han i et stort og velanlagt søg.
Tager stand ved markskel. korrigerer to gange til fast stand. Avancerer villigt og rejser præcist
enlig raphøne. han er lugn i flög og skot. 1 ukl
EST P.O SETTERS FANTA S42455/2008, äg & för Per Olsson, Tomelilla
starter på raps i et noget uregelmæssig søk. Farten er høj og stilen prima. Der er chance for
fasan i markkant og der trædes fasan op bag hundene. I 2. slip i beter er søket stort og og lidt
ungdommeligt. I 3. slip bliver søket noget åbent og mangler kontakt til føreren. Slutter med at
gå kort med hare. 0 ukl

IRST RAZZMILA S45588/2008, äg & för Anita Paradis, Gärsnäs
Starter i beter i et stort veldækkende søk. farten er høj och stilen prima. Hun går kort efter
hare, men kommer tilbage ock søker for føreren. Føreren træder fasan op midt på feltet. Hun
går flere slip og ind imellem lidt uregelmæssigt. 0 ukl
IRST RASTORPS TYRA S23249/2001, äg & för Mayvor Jonsson, Vintrosa
Starter i beter ock på stub i et fornuftigt søk. Farten er bra ock stilen bra. Der er chance for
raphøns som makkerhund finde ved gård. I 2. slip er søket bra. I 3. slip er søket också
velanlagt. Opnår stand men går selvstændigt frem og reser raphønse flok. Hun går efter. 0 ökl
IRSH JANÅS ECCO S51091/2006, äg & för Pål Sander, Ystad
Starter i beter ock på stub. Søket er i starten stort ock velanlagt men slutter noget trångt.
Farten er bra i början men slutter med flere stop. Stilen skæmmes af momentvis lav
hovedføring. I de næste slip bedres søket og han holder intensiteten. Slutter med stand i roer.
Går forsigtigt tveksamt fram på ordre, reser precist raphøne, men forfølger. 0 ökl
EST SVEABORGS STINA S37301/2006, äg & för Jan Eriksson, Visby
Starter i beter i et stort – ungdommeligt søk, der er något öppen. Farten er utmärkt ock stilen
prima. I 2. slip bedres søket til bra ock hun slutter i et utmärkt søk i bra kontakt til føreren.
Makkerhunden finder rapshøne midt på felten. 0 ökl
IRST J DEN RÖDE JÄGAREN NEMI S55881/2005, äg Eva Björklund, Helsingborg, för
Karl Björklund
Starter i beter i et något for trångt søk. Farten er medelgod. I 2. ock 3 slip fortsætter han i for
trångt søk och vil icke være med idag. 0 ökl
IRST J VALASKJALV'S COLETTE S55170/2006, äg & för Fredrik Björklund, Ekeby
Starter i beter i et uregelmæssigt søk. nogen utmärkte utslag ock ind i mellem for trångt.
Farten er bra. I 2. slip i beter går hun i et Bra søk. Opnår stand. Avancerer villigt på ordre ock
reser precist raphøns. Lugn i skot ock fald. Viser bra apport. 2 ökl
EST LOTUS S65566/2005, äg Madeleine Hedfors, Lövestad, för Sven Hedfors
Starter i beter i et alltför stort ock öppen søk. Farten er Utmärkt. Tager stand langt fremme.
Går selvstændigt frem ock reser raphøns ock forfølger. Kommer tilbage i området og tager ny
stand. Går igen frem ock reser raphøns. 0 ökl
PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, äg & för Gunilla Karlsson, Krylbo
Starter på stub i et bra søk. Farten er bra ock stilen bra. Arbejder i bra kontakt med føreren. I
2. slip i beter opnås stand noget fremme i terræn. Går selvstændigt frem ock reser fasan, som
forfølges. 0 ökl
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Skytt: Lars Woxneryd
Markledare: Ylva Lange Provmark: Tomelilla
Förutsättningar: 5-7 grader, V-SV måttlig vind, ihållande regn under förmiddagen medan
eftermiddagen innehöll någon enstaka regnskur och en tilltagande dimma. God tillgång på
fågel under förmiddagen. Eftermiddagen gav däremot ingen fågelkontakt.

Ukl
IRST Razzmila S455882/2008 äg och för Anita Paradis, Gärsnäs
Söker i mestadels mycket bra stil, mycket bra fart med en mestadels något för trång söksbredd
och reviering. Håller över dagen god kontakt. Ingen fågelkontakt under sina 3,5 släpp. 0 Ukl
PT Stenbitens Freja S43662/2008 äg och för Ann-Helen Jönsson, Eslöv
Söker i bra fart och stil med en mestadels bra söksbredd och en något för tät reviering i bra
kontakt. Har en del omotiverade stopp och ger ett något återhållsamt intryck. Har ett skarpt
stånd i sitt 3:e släpp men tyvärr för småfågel. Ingen fågelkontakt under sina 3,5 släpp. 0 Ukl
IRST Rassoya S45589/2008 äg och för Ylva Lange, Simrishamn
Söker i utmärkt stil, fart och söksbredd. Revieringen är genomgående något för öppen men
uppvisar ändå rena fina slag där hon tyvärr frekvent kovänder på vänster sida. Ingen
fågelkontakt under sina 3,5 släpp. 0 Ukl
ESH Pålamalmens Dufftown S13802/2008 äg och för Susanne Magnusson,
Jörlanda
Söker i mycket bra stil och fart med en utmärkt söksbredd. Revierar något för öppet med en
del kovändningar som följd. Ingen fågelkontakt under sina 3,5 släpp. 0 Ukl
ESH Zic-Sac S63420/2008 äg och för Berit Mattsson, Tomelilla
Söker i mestadels mycket bra fart och stil. Uppvisar en mestadels bra söksbredd och en
oregelbunden reviering. Har en överflygare i första släpp och blir då het och svårkopplad.
Stöter senare i samma släpp en rapphöna i fel vind med acceptabel respekt. Har fågelkontakter
i ett av sina 3,5 släpp. 0 Ukl
EST Pålamalmens Diva S13805/2008 äg och för Pia Jelkeståhl, Trollhättan
Söker i mycket bra stil och fart med en mestadels bra söksbredd. Revierar mestadels något för
öppet. Stöter i sitt första släpp rapphöns i god vind med full respekt. Stöter kort därefter
rapphöna och går långt efter. Har fågelkontakter i ett av sina 3,5 släpp. 0 Ukl
IRSH Redgarlic´s Juici Fruit S65775/2007 äg Agneta Andersson, för Walther Andersson,
Vedevåg
Går hela dagen i mycket bra stil och utmärkt fart. Söksbredden och revieringen är
inledningsvis allt för stor. I de avslutande släppen blir kontakten bättre och söksbredden är då
utmärkt och revieringen något för öppen. Har i sitt första släpp ett skarpt stånd i utkanten av

en häck – reser villigt men jag kan inte observera någon fågel i den delvis svåröverskådliga
terrängen. Har obekräftad fågelkontakt i ett av sina 3,5 släpp. 0 Ukl
PT Peltoluovin Niobe S65470/2008 äg och för Pia Jelkeståhl, Trollhättan
Söker i mycket bra stil och mestadels utmärkt fart. Söksbredden är mestadels utmärkt och
revieringen är bra. Ingen fågelkontakt under sina 3,5 släpp. 0 Ukl

Ökl
EST Plettskis Olivia S34837/2004 äg och för Göran Schoug, Önnestad
Tar omgående efter släpp ett skarpt stånd i kanten på ett betfält. Avancerar villigt men tar nytt
stånd. Detta upprepas och uppenbarligen har hon svårt att antingen precisera eller få fast
fågeln. Ännu en avancering och fasanen reses precist. Lugn i flog och skott. Apporterar tyvärr
inte utlagd fasan och utgår. Har fågel i sitt enda släpp. 0 Ökl
IRST Rastorps Tyra S23249/2001 äg och för Mayvor Jonsson, Vintrosa
Startar i ett betfält i mycket bra stil och bra fart. Söksbredden är bra medan revieringen är
något för öppen. Får i sitt första släpp stå kopplad under långa stunder då ett antal partners
kommer och går. Utan att Tyra varit i direkt kontakt med dessa fåglar, så noterar jag ändå 4st
fasaner i detta 1:a släpp. Fortsätter dagen med fart, stil, söksbredd och reviering som tidigare.
Fågel i ett av totalt tre släpp. 0 Ökl.
IRSH Janås Ecco S51091/2006 äg och för Pål Sander, Ystad
Inleder sitt 1:a släpp i betor med att omgående stöta fasan med full respekt. Tar kort därefter
ett skarpt stånd – reser villigt och precist en fasan men går efter i floget, utgår. Fågel i sitt
enda släpp. 0 Ökl.
PT Carnbrings Acta S31998/2006 äg och för Gunilla Karlsson, Krylbo
Inleder i betor med mycket bra fart och stil samt en utmärkt söksbredd. Revieringen är
inledningsvis utmärkt men avslutningsvis något för öppen. Försöker i detta släpp att fästa en
löpande fågel men misslyckas i och med att fasanen lyfter – respekterar floget på kommando.
I de efterföljande släppen är fart, stil och söksbredd som tidigare. Inleder dessa släpp med en
något för öppen reviering men avslutar med att reviera sin mark utmärkt. Fågel i ett av totalt
tre släpp. 0 Ökl.
PH Vattviken´s Liquorice S14338/2007 äg och för Walter Andersson,
Vedevåg
Söker i mycket bra stil och fart med en bra söksbredd men en något för öppen reviering. Den
något öppna revieringen ”straffar sig” i slutet av 1:a släpp, då han vittringsmässigt kommer
över en rapphönskull i stubb som stöts – respekterar acceptabelt på kommando. Fågel i ett av
totalt tre släpp. 0 Ökl.
EST Hagalidens Vanilla S52262/2006 äg och för Elisabeth Woxneryd, Lenhovda
Inleder i mycket bra fart och stil med en utmärkt söksbredd. Revieringen är något för öppen
och hon missar även hon möjligheten till rapphönskullen i stubben. Avslutar sitt 1:a släpp
med att reviera allt för öppet och går långt med hare – utgår. Fågel i sitt enda släpp. 0 Ökl

Jag tackar skytten, markledaren och deltagare för en trivsam och givande dag i ett blött men
trivsamt Österlen.

Visby 2009-11-01
Jan Ericsson
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EST SVITJODS PANDORA S13548/2007, äg & för Daniel Gustavsson,Grimslöv
Pandora går i et bra anlagt jaktsøk med god kontakt til føreren. Farten er bra ock stilen bra.
Utnytter vind ock terræn på bedste vis. Opnår stand i beter. Da fører ock skytter når frem reser
raphøns ret foran Pandora. Hun er lugn i flog, skot ock fall. viser bra apport. Hun viser bra
kondition. 1.v. SK.
PT J LIPPONTIC'S FAYA S65777/2004, äg & för Katja Ståhlberg, Visby
Faya arbeter i et stort uregelmæssigt søk med flere stik frem i vinden. Vind ok terræn kunne
utnyttes bedre. Farten er mycket bra ock stilen mycket bra. I beter går hun ret frem ock
arbejder uten kontakt til føreren. utgår.
IRST J RED GARLIC'S EPIXÉ S45657/2004, äg & för Agneta Andersson, Njurunda
Søker stort men uregelbundet ock vind ock terræn kunne utnyttes bedre.
Farten er Utmärkt ock stilen prima. Respekterer hare. I beter forsvinder Epice snapt fra
føreren ock samles op på vägen. utgår.
IRST J RED GARLIC'S ESCARGO S45655/2004, äg & för Agneta Andersson, Njurunda
Starter på stub i et utmärkt søk. Farten er mycket bra ock stilen mycket bra. Der trædes
raphøna op bak hundene. Chance for raphøns, som makker finder.I beter arbejder hun mycket
bra. Chance til fasan, som makker finder. Opnår ikke positiv situation i dag. utgår.
IRSH J RED GARLIC'S GOURMÉ S39191/2005, äg & för Agneta Andersson, Njurunda
Arbeter i et oregelbundet søk med flere stik frem i vinden. Farten er mycket bra ock stilen bra.
I beter arbejder hun stadig oregelbundet ock makker finder raphøns bak gourme. utgår.
IRST J NORDFJÄLLETS FB ROBBYN S12113/2002, äg & för Agneta Andersson,
Njurunda
Robbyn starter på stub i et stort mycket bra søk. Farten er mycket bra ock stilen bra.

Ved makkers stand kan Robbyn icke standses ock går foran ock tager selvstændig stand.
Robbyn kobles. utgår.
ESH J MYRSPRUTEN'S PINO S52044/2004, äg & för Eva Björklund,Helsingborg
Pino starter i et stort men något öppen søk. Farten er bra ock stilen bra. Opnår stand langt
fremme. Raphøns letter, da fører ock skytter går på plats. Pino er lugn i skot, ock apporterer
utlagt raphøna korrekt.
I 2. slip i beter går Pino straks frem i felten ock arbejder utan kontakt til føreren. Kan ikke
kaldes hjem ock utgår. Utgår.
PH DREVJANS KARON S35001/2006, äg & för Ulf Engfalk, Marieholm
Karon starter i et stort velanlagt søk. Farten er mycket bra ock stilen bra. Der er en chance til
fasan, som trædes op bag hundene staks efter start. I senere slip finder makkerhund fasan i
kant af feltet. utgår.
ESH J PO SETTERS BUSTER S22854/2004, äg & för Per Olsson, Tomelilla
Buster starter sit søk mycket langs hägn. Han opnår stand hvor makker går frem forbi ock
tager stand. Buster er lugn. På resning ordre går han frem gennem hägn ock forsvinder for
fører. Fasan flygter til træ. Buster slår langs hägn ock får føling med anden fasan, der flygter.
Buster går kort efter fasanen. utgår.
GST J PO SETTERS CINDY S65989/2004, äg & för Per Olsson, Tomelilla
Cindy starter i beter i et mycket bra søk med bra utnyttelse af vind ock terræn. Opnår stand.
På resnings ordre letter raphøne flok. Hun er lugn i flog, skot ock fall. lidt lang tid om apport.
Apporten godkänd. I 2. slip går hun egenrådigt fram i terræn, men kaldes til orden ock slutter
i et bra søk. Slutter med stand i hägn. Vägrer at gå fram. utgår.
PT SPURVFUGLDALENS KARI S54147/2006, äg & för Bertil Mårtensson,Svedala
Kari starter i et mycket stort något öppen søk. Der fløjtes mycket.
Farten er utmärkt ock stilen prima. Der trædes fasan op bak hundene straks efter start. I beter
går Kari i et mycket bra søk, men finder ikke vildt. utgår.
EST LOTUS S65566/2005, äg Madeleine Hedfors, Lövestad, för Sven Hedfors
Lotus søker stort ock liten oregelbundet. Farten er mycket bra ock stilen mycket bra. Lotus
prøves flere gange. Hun søker bra ock slutter med stand i hägn. Inden fører når fram går hun
egenrådig fram ock reser fasan. Hun forfølger kort. utgår.
EST J ÖSTRABY'S FABIOLA S37756/2006, äg & för Bengt Sandin, Hörby
Fabiola går i et utmärkt søk i utmäkt fart ock stil.
Hun prøves under forskellige forhold ock søker prima under alle forhold. Tager stand hvor
raphøna er apporteret. Tager igen stand i kant af felt. reser villigt ock precis fasan. Lugn i flog
skot ock fall. Nægter at apporter utlagt fasan. utgår.

