ÖFK Öland 12 okt 2013
Domare: Hans Lundvall
Markledare och skytt: Ola Nilsson
Klass: UKL

UKL
IRST Alissa SE25808/2012 , Ägar&förare: Eva Magnusson
Söker i bra fart och stil. Täcker marken bra och är välförd. Stöter rapphöna och respekterar.
Tröttnar märkbart i senare släpp. 0 ukl
IRSH Arrogant SE25814/2012, Ägare&förare: Berit Mattsson
Söker i mycket bra fart och stil. Söker mycket bra för sin förare och täcker marken väl. 0 ukl
EST Mac Persson’s a Karin SE24524/2012, Ägare&förare: Anders Åslund
Söker i utmärkt fart och stil. Söker väl för sin förare. Tar stånd intill ett tätt snår. Vill ej resa
rätt in, får tillslut en fasan på vingarna men går tyvärr allt för långt efter. 0 ukl
IRSH Armani SE25817/2012, Ägare&förare: Tommy Åkesson
Söker i mycket bra fart och stil. Tar stånd intill stenmur men kan tyvärr inte påvisa något vilt.
Tröttnar märkbart i senare släpp. 0ukl
PT Oksby Kricca SE10855/2012, Ägare&förare: Katja och Benny Nilsson Stålberg
Börjar i utmärkt fart och stil. Söker av marken väl. Tar stånd i högt gräs, trotts ihärdiga försök
får hon ej upp fågeln. Trampas senare upp av domaren. I senare släpp tar hon ett nytt stånd
intill en remiss. Reser friskt och är acceptabelt lugn i flog och skott. 2 ukl
PT Westicums Elsa SE10166/2012, Ägare&förare: Jan Svensson
Söker i mycket bra fart och stil. Täcker marken väl. Stöter fågel vid upprepade tillfällen och
går långt efter. 0 ukl
GST Idrefjällens Fixa SE20897/2012, Ägare&förare: Joakim Fredriksson
Söker i mycket bra fart och stil. Stöter fasan i högt gräs och går efter. Tar senare nytt stånd
och reser ensam rapphöna. Acceptabelt lugn i flog och skott. 3 ukl
PH Fugledes Tiro SE45108/2012, Ägare&förare: Bjerke Andersson
Slår sig vid upprepade tillfällen i taggtråd och hämmas i söket av detta. Trotts detta tar han ett
högrest stånd i högt gräs. Reser precist och ensam rapphöna flyger. Komplett lugn i flog och
skott. 3 ukl
PH Bronspilens Mr Sid SE58374/2012, Ägare&förare: Yvonne Wiberg
Söker i mycket bra fart och stil. Stöter fågel vid upprepade tillfällen och går långt efter. 0ukl
PT Rushlight Melodi SE16454/2012, Ägare&förare: Jack Engelbrektsson
Söker i mycket bra fart och stil. Stöter fasan och är lugn. Tar nytt stånd intill stenmur, reser
friskt över muren och är lugn i flog och skott. I senare släpp tar hon nytt stånd, reser fågel
precist, lugn i flog och skott. 1 hp ukl

Tack till Nils Erik Nilsson och Ola Nilsson för att vi fick använda deras fina jaktmarker. Och
för deras stora engagemang.

Hans Lundvall

ÖFK Öland 12 okt 2013
Domare: Jan Nilsson
Klass: ÖKL
Förhållanden: Efter en härlig dag på Öland med mycket sol, lagom vind (tyvärr från ostnordost) och fina marker, bestående av slagna och oslagna vallar, gräsmarker samt höstsådda,
kan jag summera dagens förar- och hundprestationer enligt följande:

ÖKL
PT Milrökens Tine, S42071/2009, Kenneth Persson, Lindesberg.
Får starta i mycket hög gräsvegetation, där fart, stil o revieríng är svårbedömd. Har ett stånd
som ej resulterar. Kommer sen in på oslagen vall, där hon visar upp ett mycket bra breddsök .
Fart och stil i ordning. Fågel i släppet.Går fortsatt gott i resterande tre släpp, dock kunde
revieringen här varit mer lagd på bredden. Har så i sista släpp chans på höns, som dock ej
utnyttjas. 0 Ökl
PH Björklunds C/J Pablo, SE54491/2012, Ulf Boström, Strängnäs.
Startar i mycket högvuxen gräsmark, där han är svår att följa och att dirigera för föraren.
Kommer så ut på oskördad vall, där han rör sig i en kraftfull hanhundsgalopp i mycket bra
fart, dock skämmes stilen av tidvis låg huvudföring. Revierar gott, men rotar en del. Får vid
ett sådant tillfälle fasan på vingarna, förföljer ej. Andra släpp börjar med näst intill konstant
felvändning h sida, men avslutas exemplariskt med näst intill perfekt breddsök. Fattar i tredje
släpp stramt stånd vid utfodringsplats, reser distinkt på order fem höns, men kan inte hållas i
skott utan går ohejdat efter fåglarna. Utgår. 0 Ökl
IRSH Kaselyckans Eskort, S10701/2007, Thomas Odén, Uddevalla
Blir strax borta i mycket hög vegetation. Återfinns i stånd efter flera minuter. Reser på order,
men utan resultat. I resterande släpp går Eskort i en kraftig, något tung hanhundsgalopp och i

mycket bra fart. Revierar gott, dock med en del felvändningar v sida. Undersöker kanter och
ridåer i tydlig avsikt att finna fågel. Lydig.Tar så skarpt stånd vid buskridå, reser på order
precis en fasan, helt lugn i flog o skott, samt apporterar utlagd fasan mycket bra. 2 Ökl
IRST Overdrives Bikini, SE56205/2010, Magnus Stenström, Saltsjöboo
Den höga vegetationen gör det extra svårt att följa Bikinis fötrehavande i första släpp, i
synnerhet som föraren missuppfattat marsriktningen och drivit iväg vinkelrät mot denna.
Kallas till ordningen, och kommer så ut på oskördad vall, men då har Bikini tröttnat rejält och
söket blir ineffektivt. I kommande tre släpp rör sej Bikini i en lätt, livlig aktion i bra fart, men
med en reviering som sviktar i bredd och kontinuitet. ”Rådjursren”. Ej för fågel. 0 Ökl
EST SL Pandy, SE14788/2012, Anne Bünsow, Köpingsvik
Pandy är en fröjd att se beträffande fart o stil, som båda är av utmärkt kvalité. Tyvärr är
sökupplägget mindre bra, då hon i samtliga fyra släpp är alltför offensiv i marken, och lämnar
därvid stora markavsnitt oavsökta. Visar sig rådjursren, men är något intresserad av slagen.
Tar ett stånd i mycket tät och näst intill ogenomtränglig snårskog, får stå länge, men återfinns
ej på platsen när vi kommer fram. I sista släppet har hon chanser på rapphöns, som hon tyvärr
ej utnyttjar. 0 Ökl
IRSH Fyledalens Ben Alder, S19804/2007, Mayvor Jonsson, Blentarp
Startar i utmärkt fart och mycket bra stil, men leker tyvärr tidvis”följa John” under de första
minuterna, och styrs då av partnerns sökupplägg. Blir dock mer och mer självständig, och
revierar då sin mark i stora, välanlagda slag. ”Balders” två nästkommande släpp går i
gräsbevuxen hagmark, där han söker energiskt, och är verkligen ute på jakt. Tyvärr ingen
fågel. Får ytterligare ett släpp utan fågelkontakt.
”Balder” ger under dagen ett gedigert intryck, som dock störs något av en del felvändningar. 0
Ökl
ESH Vadholmens Dagobert, S52973/2009, Thomas Odén, Uddevalla. Förare?
Dagobert startar lite trevande med aningen låg huvudföring, men går strax upp sej rejält och
revierar sin mark i stora, på bredden lagda slag, dock med en och anan felvändning. Farten till
pass och stilen mycket bra och nu med högt buret huvud.och en i övrigt friktionsfri galopp.
Går i stort på samma sätt, och med bra marktäckning, i alla sina fyra släpp. Har dock i sitt
tredje släpp chans på rapphönskull, som partnern finner. 0 Ökl
IRSH Razztafari, S45583/2008, Ylva Laange, Simrishamn
Börjar dagens övningar med att gå på majsstubb i mycket bra till utmärkt fart och mycket god
stil. Revierar med bra bredd men väl långt mellan slagen, vilket gör att han felvänder då och
då, framför allt på v sida, för att återknyta kontakten till föraren. I andra släpp på brodd vill
han något kontrollera partnern, men utan att denne störs. Tredje släppet går på vall med
buskridåer och kantad av tät lövskog, och båda hundarna är skymda av ridå, när vi hör och ser
en fasan ta sin tillflykt till lövskogen, således utan att kunna se anledningen härtill. Strax
hittas partnern i stånd i den täta kantzoonen, och Razztafari kopplas.Så i dagens sista släpp, på
härligt grön vall i solnedgången, lägger han upp dagens vackraste reviering – linjärt från kant
till kant - innan han går in i högt gräs, och tyvärr, kommer ut igen - förföljande en kull
höns.......! 0 Ökl
PH Bronspilens Armani, S24998/2006, Ewa Odenius, Dala-Husby
Armani startar i bra till mycket bra fart och stil, men går för dagen i en något kort
galoppaktion – verkar ömfotad. Revierar tillförlitligt i breda slag på stor vall. Går så långt upp

i marken, där han tycks fastna i någon vittring, jag ser fågel i luften men kan inte avgöra på
det långa hållet om det är hönsfågel, eller hur de har kommit upp i luften. Revierar i ett
mycket bra jaktsök i olika markbeskaffenhet och i samtliga fem släpp. Tyvärr ingen fågel för
Armani, det enda som höjde blodtrycket hos föraren för några sekunder var, när han tog ett
kort stånd, som han dock löste själv.
0 Ökl
EST Vadholmens Decibel, S52976/2009, Katarina Hansson, Munkedal
Lägger upp ett stort, vidlyftigt sök, ej helt på anvisad mark. Mycket god fart i fin
galoppaktion, tyvärr tidvis något låg huvudföring, som dock blir klart bättre i högre
vegetation. Tar i andra släpp ett skarpt stånd i höstsådd, reser något trögt en mindre
vadarfågel, skytten lossar skott i luften. Tyvärr ej jaktbar fågel, varför hunden inte kan
tillgodoräkna sig detta fågelarbete. Kommer så in på vall med täta kantzooner och lövskog.
Fasan ses flyga in i skogskanten, men ingen ”syndare” kan dömas för uppfloget, då buskridå
skymde sikten. Jakten fortsätter, och plötsligt är Decibel borta. Återfinns efter några minuter i
stånd i den näst intill ogenomträngliga lövskogen. Föraren kommer till och gör allt hon kan
för att få hunden att resa, men trots flera försök lyckas det ej, och hon är därmed tyvärr ute ur
leken. 0 Ökl
IRST Heggelfjällets Mette Marit, SE 58659/2011, Stefan Sigurdsson, Färjestaden
Mette Marit är en irländare med de rätta kvalitéerna i såväl fart som stil. Revierar mycket bra,
men har en tendens till felvändning v sida. I sitt andra släpp, på höstbrodd, rasar så världen
samman för Stefan, då hans Mette, både på uppvägen och nervägen, passerar den stående
Decibel på bara ett par tre meter – utan minsta tanke på det där med sekundering.......! Aj, aj !
0 Ökl
Så vill jag tacka mina trevliga ”medarbetare”- markledaren Mads Hammerlund samt skytten
Patric Sundin - samt alla trevliga och tåliga hundförare för en mycket trevlig dag i marken.

Hagby, den 15 oktober 2013
Jan Nilsson

ÖFK Öland 13 okt 2013
Domare: Magnus Stenström
Klass: UKL/ÖKL
Förhållanden: Mulet, ostlig vind, växlande i styrka under dagen.

UKL
PT WESTICUMS ELSA SE10166/2012, äg & för Jan Svensson, Borgholm
Elasa startar med att söka av en hagmark i utmärkt fart och stil, täcker marken i stora breda
slag. Fortsätter i samma utmärkta stil i andra släpp. Blir i tredje något offensiv, bringas i
ordning, stöter 3 höns, sen en till som hon respekterar acceptabelt. Visar i fjärde släpp att hon
även behärskar tätvuxen omställningsmark utmärkt. Dessvärre räckte det ej ända fram idag.
0 UKL
GST IDREFJÄLLENS FIXA SE20897/2012, äg & för Joakim Fredriksson, Färjestaden
Fixa starta i mycket bra fart och stil i hagmark och täcker marken väl. Stöter en hare men kan
stoppas av föraren. Blir i andra släpp något offensiv och tappar lite i tempo. Söker i tredje
släpp av raps i bra fart och stil, mattas mot slutet. Avslutar i fjärde släpp med att söka av tät
omställningsmark i för marken mycket bra fart i god kontakt. Tyvärr ingen fågel idag. 0 UKL
IRSH ARTSPACE SE25818/2012, äg & för Tommy Åkesson , Dalby
Startar ett par slag i mycket bra fart och stil sänker sedan tempot, fastnar ibland i markvittring.
Blir i andra släpp bunden till högerkanten, bringas i ordning och uppvisar ett bra sök på
rapsåker.söker i tredje släpp av anvisad mark i mycket bra fart och stil. Avslutar fjärde släpp
med att visa att han kan arbeta bra i tätbrväxt mark Tyvärr ingen fågel. 0 UKL
PT J OKSBY KRICCA SE10855/2012, äg & för Katja O Benny Stålberg O Nilsson, Visby
Kricca söker av vall i utmärkt fart och stil, dock allt för offensiv och tappar mycket mark.
Fattar tveksamt stånd, löser. Fattar stånd igen, få resningsorder, ingen fågel kan
påvisas.Startar i andra släpp med att direkt skära högt upp i marken. Fattar senare stånd långt
upp, höns går innan vi kommit fram, går efter men avbryter inom marginalen.Går även i
tredje släpp rakt upp i marken och söker där, föraren kan till sist få in honom. Söker sedan i
god kontakt i tät mark, stöter en fasan, helt lugn. Lite egenrådig idag. 0 UKL
EST J SL PANDY SE14788/2012, äg & för Anne Bünsow, Köpingsvik
Pandy blir initiellt påverkad av intresserad partner, uppvisar dock mycket bra fart och stil.
Visar med ny partner mycket till utmärkt fart och stil i en lätt och elegant action, får dock ej
till något riktigt söksupplägg.Söker i tredje släpp av anvisad mark väl i samma fina fart och
stil. Visar i fjärde att hon även behärskar tät omställningsmark väl. Dessvärre ej för fågel.
0 ÖKL
ÖKL
ESH VADHOLMENS DAGOBERT S52973/2009, äg Lisa Odén, Uddevalla, för Thomas Odén
Dagobert är starkt intresserad utav partner men kan styras bort. Visar i andra släpp mycket bra
fart och stil, blir dock offensiv och får ej till söksupplägget.I tredje släpp söker Dagobert av
anvisad mark bra i mycket bra fart och stil, partners förare stöter två fasaner. Söker i fjärde
släpp bra i tät omställningsmark. 0 ÖKL

IRST J HEGGELIFJELLETS METTE MARIT SE58659/2011, äg & för Stefan Sigurdsson,
Färjestaden
Startar med att söka av hagmark i mycket bra fart och stil i stora breda slag med lagom djup.
Ett intensivt sök med vilja att finna fågel. Startar i andra släpp i samma fina fart och stil med
stor bredd, tidvis lite offensiv.Går i tredje släpp fortsatt mycket bra, kort stånd i högt gräs,
reser rådjur och går dessvärre efter. 0 ÖKL
IRSH J KASELYCKANS ESKORT S10701/2007, äg & för Thomas Odén, Uddevalla
Startar med att söka av hagmark i mycket bra fart och stil, kommer upp mot mur, stöter 3
höns. Respekterar momentant. Söker efter omstart vidare upp i marken, fattar stånd mot mur.
Avancerar på kommando upp på muren, ny resningsoreder, reser kull med höns. Lugn i flog
och skott. Vill ej apportera fälld fågel. 0 ÖKL
ESH VALLARFJÄLLET'S A-RICCO SE23938/2011, äg & för Jan Nilsson, Vassmolösa
Startar med att hårt uppvakta partner, kan doch direkt styras bort.Söker sedan av marken i
mycket bra fart och stil i breda fina slag. Fattar stånd mot mur. Reser villigt och precist på
förarens kommando. Lugn i flog och skott. Apporterar mycket bra. Får sen fortsätta, minskar i
tempo och format.
Startar i andra släpp i mycket bra fart och stil, får ej med sig hela bredden på fältet, mattas i
slutet av släppet. 2 ÖKL
IRSH FYLEDALENS BEN ALDER S19804/2007, äg & för Mayvor Jonsson, Blentarp
Startar i mycket bra fart och stil, blir hårt uppvaktad av partner initiellt.Täcker anvisad mark
mycket väl i ett väl upplaggt sök. Håller i andra släpp samma fart och stil men sticksöker upp
i marken, visar här inget upplaggd reviering. Uppvisar sen igen ett bra söksupplägg i tredje
släpp i samma fart och stil, föraren stöter 2 fasaner. Avsöker i fjärde släpp tätbeväxt mark i
mycket god kontakt med föraren. 0 ÖKL
ESH J PÅLAMALMENS DUFFTOWN S13802/2008, äg & för Susanne Magnusson, Jörlanda
Dufftown visar i första släpp en härlig reviering, täcker marken från kant till kant i ett perfekt
djup och bra fart och mycket bra stil. Fortsätter i andra släpp i samma fart och stil, sticksöker
emellanåt och stannar omotiverat till vid ett par tillfällen. Fattar stånd mot mur, reser villigt på
kommando. Lugn i flog och skott. Fattar nytt stånd under apportsök, får resningsorder,
respekterar. Får ny apportorder och apporterar korrekt. 2 ÖKL
EST VADHOLMENS DECIBEL S52976/2009, äg & för Katarina Hansson, Munkedal
Decibel startar mycket offensivt och söker högt upp i marken, föraren har sen svårt att få ut
henne från kantzonerna. Visar upp mycket bra fart och stil i andra släpp. Går i tredje släpp i
samma fina fart och stil. Partner står mitt på stubb, Decibel kommer upp mot henne och
passerar stående partner. 0 ÖKL

Jag vill tacka markägare och markledare för nöjet att få döma på era marker. Jag vill även
tacka vår skytt Martin ”100% aren” samt alla delatagare för en riktigt trevlig dag i marken.
Magnus Stenström
Saltsjö-Boo

ÖFK Öland 13 okt 2013
Domare: Hans Lundvall
Markägare och skytt: Nils Erik Nilsson, Ola Nilsson
Klass: SKL
Mark: Kastlösa Kråketorp

PH Bronspilens Adante S24999/2006, Ägare&förare: Ulf Boström
EST Östraby’s Fabiola S37756/2006, Ägare&förare: Bengt Sandin
PT Milrökens Tine S42071/2009, Ägare&förare: Kenneth Persson
IRSH Razzmuzz S45582/2008, Ägare&förare: Ylva Lannge
IRSH Janås Esso Ess S51093/2006, Ägare&förare: Ylva Lannge
PH Fugledes Eno 26795/2011, Ägare&förare: Bjerke Andersson
IRST Overdrives Aioli S31806/2005, Ägare&förare: Patric Sundin
PT Pimen’s Birka S58755/2009, Ägare&förare: Sussanne Hempel

Första rundan
Razzmuzz – Aioli
Razzmuzz söker i utmärkt fart och stil. Tar stånd intill stenmur, reser precist fasan. Lugn i
flog och skott. Apporterar förtjänstfullt i snårig terräng. Aioli börjar i mycket bra fart och stil.
Vänder ofta fel på vinden. Mattas något mot slutet av släppet.
Birka – Eno
Birka söker i mycket bra fart och stil. Blir något småskuren i högt gräs. Eno går i mycket bra
fart och stil. Revierar utmärkt i högt gräs.
Esso Ess – Adante
Esso Ess söker i mycket bra fart och stil. Är offensiv och får med mycket mark. Tar stånd
men löser ut och stöter sedan fasan på löpa. Adante söker i mycket bra fart och stil täcker inte
marken som partnern.
Fabiola – Tine
Fabiola söker i bra fart och stil. Tar stånd, reser friskt men kan ej påvisa något vilt. Tine söker
i bra fart och stil. Tar tillsammans med partnern stånd, får resa tillsammans med partnern.
Båda reser friskt, fyra höns kommer på vingarna. Båda hundarna går något efter. Utgår.

Rangering efter första rundan: Razzmuzz, Esso Ess, Eno, Birka, Adante, Aioli

Andra rundan:
Razzmuzz – Birka
Båda hundarna söker bra för sina förare.
Adante – Aioli
Aioli söker något bättre än i tidigare släpp. Adante revierar utmärkt i högt gräs. Tar stånd men
kan ej påvisa något vilt.
Esso Ess – Eno
Eno fortsätter söka mycket bra. Esso Ess söker också bra men har ett stånd utan att påvisa
något vilt.

Rangering efter andra rundan: Razzmuzz, Eno, Birka , Esso Ess, Adante, Aioli

Tredje rundan
Birka – Adante
Birka söker utmärkt på stor stubb. Adante söker mycket bra.
Esso Ess – Aioli
Esso Ess söker som tidigare. Aioli tröttnar märkbart.
Razzmuzz – Eno
Eno stöter kull med rapphöns och respekterar. Razzmuzz stöter fasan och respekterar.

Resultat:

1 Skl

IRSH Razzmuzz S45582/2008, Ägare&förare: Ylva Lannge

Tack till Nils Erik Nilsson och Ola Nilsson som upplåtit sina fina jaktmarker i Kråketorp och
Kastlösa. Fågeltillgången har varit mycket god under dessa två fantastiska dagar.
Hans Lundvall

