FA FÄLT- SM Österlen 6 OKT 2012
Domare: Britt-Marie Dornell och Jonas Sandberg
Klass: SKL

IRST Red Garlic´s Juicy Fruit S65777/2007 äg o för Agneta Andersson, Vedevåg
IRSH SE UCH SE JCH Red Garlic´s Gourmé S39191/2005 äg o för Agneta Andersson,
Vedevåg
IRST Red Garlic´s Epixé S45657/2004 äg o för Agneta Andersson, Vedevåg
PT SE JCH Viijägarens Gnistra S20887/2006 äg o för Lisbeth Bodén, Edsbro
EST Svitjods Pandora S13548/2007 äg o för Daniel Gustafsson, Grimslöv
IRST SE UCH SE JCH Remkilens Bookie Tuk Tuk S12418/2004 äg Thore Sandström Matfors,
för Sören Mulvad Johansen
IRST SE UCH Den Röde Jägaren Nemi S55881/2005 äg o för Eva Björklund, Gantofta
PH Fugledes Eno SE26795/2011 äg o för Bjerke Andersson, Blentarp
EST SE UCH Skaididalen´s Fly S11275/2008 äg o för Susanna Mattsson, Vargön
PT Top Points Axi S42081/2009 äg o för Bertil Mårtensson, Svedala
IRST Kiwi Line´s Kokus DK13930/2006 äg o för Jan Lorensen, Holbaek, Danmark
PH SE UCH Drevjans Kurre SE35005/2006 äg o för Sten Rönnerling, Höör
PH Fugledes Odin DK14268/2009 äg o för Sören Mulvad Johansen, Enköping
PH Fugledes Pius SE36900/2010 äg Nils Kinch, Uppsala, för Sten Rönnerling
PH Stenbitens Epson S43660/2008 äg Carl-Fredrik Stolt, Torestorp, för Carina Uhlén
IRSH Razzmuzz S45582/2008 äg o för Ylva Lannge, Simrishamn
PT Pimen´s Birka S58755/2009 äg o för Susanne Hempel, Köpingsvik

Första rundan:
Kurre – Epixé
Kurre går i mycket god stil i bra fart och tar med sig marken bra. Epixé går i mycket bra fart
och stil i ett oregelbundet sök. Föraren anmäler stånd i ogräsmark. Vi hinner aldrig se hunden
i stånd men fasan lättar i området där Epixé befinner sig och hon går inte efter i uppfloget.
Epixé över Kurre.
Pius – Bookie Tuk Tuk
Pius går i mycket bra fart han sänker stundtals huvudet och har något korta frambensrörelser.
Han revierar inledningsvis bra men blir alltefter mer oregelbunden. Pius visar sig harren.
Bookie går i bra fart och stil i ett lite småskuret och oregelbundet sök. Samspelet mellan hund
och förare kunde varit bättre. Båda går förbi rapphönskull. Pius över Bookie.
Razzmuzz – Axi
Razzmuzz går i mycket bra fart och stil i ett väl upplagt sök i betor men kovänder ibland. Axi
går i mycket bra fart och stil i inledningsvis väl upplagt sök. På slutet av släppet öppnar hon
upp söket. Axi stöter fasan och är lugn i uppflog. Axi över Razzmuzz.
Odin – Pandora
Odin går i mycket bra fart och stil i betor. Han fattar stånd, löser ut och tar nytt stånd. Reser i
etapper. Lugn i flog och skott. Godkänd apport. Pandora går i mycket bra fart och stil i ett
något oregelbundet sök. Hon sekunderar. Odin över Pandora.

Kokus – Juicy Fruit
Kokus går i mycket bra fart och stil i ett oregelbundet sök. Hon fattar stånd, avancerar trögt i
ett par etapper men vägrar till slut att resa. Juicy Fruit går i mycket bra fart i god stil. Föraren
anmäler stånd långt fram i marken, men Juicy Fruit löser själv ut. Hon sekunderar. Båda
hundarna går förbi rapphönskull. Juicy Fruit över Kokus som utgår.
Epson – Fly
Epson går i mycket bra fart och stil i ett väl anpassat sök. Epson fattar stånd, löser och tar nytt
stånd. Reser precist och tar fågeln, som inte verkar frisk, i resningen och avlämnar till föraren.
Epson fattar senare ett nytt stånd. Fly, som går i mycket god fart och stil kommer upp till den
stående partnern och provokationen blir för mycket. Epson tjuvreser och båda går våldsamt
efter. Båda utgår.
Gourmé – Eno
Båda går i bra fart och stil i oregelbundna sök. Eno tar ett skarpt stånd. Reser precist men lite
försiktigt en fasan genom att ta endast ett steg. Lugn i flog och skott. Eno apporterar bra. Eno
över Gourmé.
Gnistra – Nemi
Gnistra går i mycket bra fart och stil. Lägger sig på vinden i ett bra sök. Gnistra har några
markeringar men löser själv. Hon drar an men stöter fasan och är lugn i flog. Nemi går i bra
fart och stil i ett småskuret sök där hon inte använder vinden optimalt. Nemi sekunderar.
Gnistra över Nemi.
Birka – Kurre
Birka går i mycket bra fart och stil. Hon går stort och tar marken bra med sig. Hon är lydig.
Kurre går upp sig betydligt. Han har flera markeringar som han löser. Föraren anmäler stånd
men utan resultat. Senare ett nytt stånd. Kurre avancerar i etapper men utan resultat. Birka
över Kurre.

Rangering efter första rundan: Odin, Eno, Birka, Axi, Epixé, Razzmuzz, Pandora, Gnistra,
Pius övriga utgår.

2:a rundan
Pius – Gnistra
Pius blir ineffektiv och får inte ut något av söket. Gnistra har ett flertal stånd med resning på
trast.
Båda utgår.
Pandora – Razzmuzz
Pandora tar strax stånd, reser precist och villigt. Hon är lite orolig i uppflog och skott men kan
hållas på plats. Apporterar utlagd fågel godkänt. Razzmuzz går som tidigare. Pandora över
Razzmuzz.
Epixé – Axi
Epixé tar stånd men löser. Axi stöter fasan och går efter. Epixé över Axi som utgår.

Birka – Eno
Birka tar stånd, springer med berått mod upp fasan. Strax därefter stöter hon rapphönskull och
går efter. Eno har en stark markering men löser själv. Eno över Birka som utgår.
Eno – Odin
Eno går oregelbundet. Han har ett flertal kraftiga markeringar och stånd utan resultat. Odin
söker bra.
Odin över Eno.
Eno – Pandora
Båda går som tidigare. Pandora över Eno.
Odin – Pandora
På stor stubb går Odin i ett stort och väl upplagt sök i utmärkt fart och stil. Han tar ett kort
stånd men utan resultat. Pandora söker väl på stubben. Odin över Pandora.

Resultat:
Svensk Mästare 2012
1 SKL cert cacit

PH Fugledes Odin DK14268/2009 äg o för Sören Mulvad
Johansen, Enköping

2 SKL

EST Svitjods Pandora S13548/2007 äg o för Daniel Gustafsson,
Grimslöv

3 SKL

PH Fugledes Eno SE26795/2011 äg o för Bjerke Andersson,
Blentarp
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