ÖSFK Hösterum 22 sept 2012
Domare: Benny Melin
Skytt/markledare: Helene Ramsten
Klass: ÖKL
Marker: En del stubbar o vallar samt gräsmarker med buskage och holmar.
Väder: Ihållande regn som pågått sedan dagen före. Måttlig sv. vind.
Fågeltillgång: Mindre god troligen med anledning av regn och våta marker.

ÖKL
ESH Falksagans Alex S34805/2005. Äg. Madeleine Iwung, Vikbolandet. Fö. Joakim Iwung.
Alex startar något trevande men går upp sig under släppet och avslutar i bra fart och stil. Har
ett resultatlöst stånd. Blir efter detta egenrådig och svår att kalla in. Är ute i ytterligare 6 släpp
som i huvudsak består av gräsmark med buskage och holmar där reviering och fart är
svårbedömd. Alex jagar av anvisad mark i god kontakt med föraren. Har två resultatlösa stånd
där han är något ovillig att avancera. Hade i sista släpp chans på en rapphöna som föraren
trampade upp. Tar kort efter stånd i buskage. Vägra nu avancera. Tid 68 min. 0 Ökl.
ESH Falcsagans Jimpas Zorro SE53041/2010. Äg. o fö. Jimmy Iwung, Vikbolandet.
Zorro går i mycket bra fart och stil med reviering och marktäckning. Lydig och välförd.
Kommer tätt på stående partnern som han omöjligt kunnat se och sekunderar förtjänstfullt.
Är ute i sammanlagt 7 släpp. Går mestadels i gräs och buskmarker där fart och reviering är
svårbedömd. Zorro visar hela dagen mycket bra jaktlust och jagar i utmärkt kontakt med
föraren. Något större format önskvärt. Tar i sista släpp stånd i skogsbacke. Försiktigt avance
utan att påvisa vilt. Tid. 68 min. 0 Ökl.
EST Karsnäs Mabel S43558/2006. Äg. Lisa Schlünsen, Stånga. Fö. Åsa-Mette Svarvare.
Mabel går i mycket bra fart i en utmärktstil. Startar på mindre fält och buskmark. Söker av
marken i utmärkt kontakt med föraren. Försvinner in i buskage var ifrån en fasan kommer
flygande som Mabel förföljer. Tid 10 min. 0 Ökl.
IRVST Pallas Ithhoca Girl S68605/2008. Äg. o fö. Gun Carmland, Karlstd.
Girl går i första släpp i mycket bra fart och stil. Utmärkt reviering, marktäckning och
förarkontakt. Senare i gräs och buskmarker jagar hon av marken i fortsatt god förarkontakt.
Mattas tidvis något under dagen och får en del felvändningar. Ej chans på fågel.
Tid 70 min. 0 Ökl.
PT Viarps Esteé S28014/2005. Äg. o fö. Kerstin Ericsson, Kiruna.
Esteé går I mycket bra fart och stil I god kontakt med föraren. Börjar med bra marktäckning
men blir efterhand något öppen. Vägar sekundera stående partner.
Tid 10 min. 0 Ökl.

PT Semeghini Urama S18692/2009. Äg. o fö. Christian Ramsten, Norrköping.
Urama går som helhet i utmärkt fart och stil. Visar tidvis prov på bra reviering men söket är
som helhet för öppet och oregelbundet. Urama är en stark hund som inte mattas nämnvärt
under dagen trots 7 släpp och flera av dessa i tungsprungen gräs och buskmark. Har i sista
släpp chans på en rapphöna som partnerns förare trampar upp. Tid 67 min 0 Ökl.
EST The Hazel Grouse`s C Tösen SE17266/2010. Äg. Helene Ramsten, Norrköping.
Fö. Christian Ramsten.
Tösen går i mycket bra fart och stil. Söker mestadels i god kontakt med föraren om än tidvis
något öppen. Fattar stånd i gräsmark intill buskage. Partnern sekunderar tätt på. Vid
resningsorder följer hon upp löpa om än något försiktigt. Får fasan på vingarna och är lugn i
flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt. En bra situation i svår terräng. Fortsätter i
senare släpp som tidigare i tidvis något öppet sök med en del felvändningar. Mattas något mot
slutet av dagen. Tid 62 min. 2 Ökl.

Tack ÖSFK för förtroendet att få döma och Helene för god service i marken. Trevligt att
döma med positiva hundförare som trots regn och inte så många fåglar höll en god stämning
hela dagen.
Fröjel i oktober 2012
Benny Melin

ÖSFK Hösterum 23 sept 2012
Domare: Benny Melin
Skytt/markledare: Helene Ramsten
Klass: ÖKL

Marker: En del stubbar o vallar samt gräsmarker med buskage och holmar.
Väder: Lätt regn som upphör under dagen. Nordlig vind.
Fågeltillgång: God.

ÖKL
ESH Falcsagans Jimpas Zorro SE53041/2010. Äg. o fö. Jimmy Iwung, Vikbolandet.
Går i bra fart och stil i en något tung galopp utan riktig intensitet. Oregelbundet sök där även
större format önskas. Är lydig och i god kontakt med föraren. Fasan lättar i skogsbacke där
Zorro befinner sig utan att situationen kan bedömas. Stoppas. Går upp sig något i intensitet
under dagen. Kommer in i situation där partnern har stånd utan att han omöjligt kunnat se
denne och fattar självständigt stånd. Får kort efter stånd i gräsmark där vi sett fasan löpa.
Samtidigt lättar fasanen och Zorro är lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt.
Tid 55 min. 3 Ökl.
PT Viarps Esteé S28014/2005. Äg. o fö. Kerstin Ericsson, Kiruna.
Esteé går i mycket bra fart och stil med mestadels bra marktäckning där hon söker av marken
i stora slag med bra reviering. Fasan lättar i dikeskant där Esteé befinner sig utan situationen
kan bedömas. Tar senare stånd i gräsmark mot dike. Skarp o precis resning av fasan.
Komplett lugn i flog och skott. Dessvärre vägrade Esteé apportera den utlagda fågeln. Synd
på detta i övrigt flotta fågelarbete. Tid 14 min. 0 Ökl.
PT Semeghini Urama S18692/2009. Äg. o fö. Christian Ramsten, Norrköping.
Urama går i utmärkt fart och stil. Tidvis bra reviering och marktäckning men delar av släppen
något öppen och oregelbunden med dålig förarkontakt. Har i 2:a släpp ett stånd utan att påvisa
vilt. Marktäckning och förarkontakten bättras under dagen. Tar stånd inne i tätt buskage.
Fasan lättar utan resning. Urama lugn i flog och skott. Vägar apportera utlagd fågel.
Tid 56 min. 0 Ökl.
EST The Hazel Grouse`s C Tösen SE17266/2010. Äg. Helene Ramsten, Norrköping. Fö.
Christian Ramsten.
Tösen går i bra fart och mycket bra stil utan riktig intensitet. Söker oregelbundet med en del
omotiverade stopp. Får följning på löpa i skogsbacke. Stöter fasan, stoppas av föraren. Kort
efter stånd tätt in på fasan som lättar innan resningsorder. Tösen lugn i flog och skott och
apporterar utlagd fågel godkänt. Tid 52 min. 3 Ökl.

En dag med bättre väder och betydligt mer fågel i markerna. Synd att inte fler kommer till
start.
Fröjel i oktober 2012
Benny Melin

