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Bra jaktväder, något orolig vind.
Blandparti Domare Lars Olander
UKL
GSH Dusty SE45881/2019 ägare/förare

Mikael Larsson

Mycket bra fart och stil. Får den anvisade marken bra avsökt. I sitt andra släpp med ny partner visar han
sig aningen sällskapssjuk. Avslutar dagen i tätt slånsnår där han får en fasan på vingarna som han
respekterar.
FF 3 släpp 30 min. 0:PRIS

Ukl

IRST Bird Hunters CHoice Shadi

SE 22127/2019 ägare/förare Ali Saidizand

Shadi jagar i mycket bra fart och stil, kan bli något bunden vid markvittring. I sitt andra släpp anpassas
söket bra och jagar i bra kontakt med sin förare. Lyckas ej med fåglarna idag.
IF 3 släpp 30 min 0:PRIS Ukl
GST Munroc Nicneven from Sylvanus SE 23321/2019 ägare / förare Tony Eriksson
Bra fart och stil, något markbunden. Sekunderar elegant. Anpassar söket med bra kontakt. Har en kort
hartur. Munroc hittas i stånd, djärv avance och resning. Helt lugn i flog och skott.
FF 3 släpp 30 min 2:PRIS Ukl
IRVST Tunturri Kieppi Fleur SE 20897/ 2019 ägare/förare Gun Carmland
Fleur visar mycket bra fart och stil, har några markeringar som hon själv löser. Jagar i bra kontakt med sin
förare men lyckas ej med fåglarna idag.
FS 3 släpp 30 min

0:PRIS Ukl

IRSH Red Garlics Oazzi SE 57626/2019 ägare Agneta Andersson förare Josefin Bondsäter
Mycket bra fart och stil i bra format. Jag hör honom skalla i ett skogsparti där han befinner sig, han kallas
till ordningen. Söker och förs jaktklokt, en fasan på vingarna i sista släpp.
FS 3 släpp 30 min 0:PRIS Ukl
ÖKL
PH Villestoftes Per SE 28382/2018 Ägare/förare Conny Andersson
Mycket bra fart och stil i en kraftfull galoppaktion. Vinden slår om och vi får medvind som han klarar
rutinerat och får marken väl avsökt. I sitt andra släpp jagar han i ett bräske med vassridå, fasan på
vingarna och han förföljer.
FF 2 släpp 20 min

0:PRIS ÖKL

IRST Ripfinnarens Hippie SE 30940/2018 Ägare/förare Claes Wassberg
Bra till mycket bra fart och stil. Markbunden och får manas på. I sitt andra släpp skär Hippie fram ett

stycke och fattar stånd i trädgård. Partnern få med sig marken som hon gått förbi och när vi kommer
fram så har fågeln löpt undan. Hippie visar under dagen spontan sekundering. Avslutar dagen i ett skarpt
stånd i tät hagtorn, bra avance och resning, lugn i flog och skott. Får en utlagd apport som hon avlämnar
korrekt.
FF 3 släpp 30 min

2:PRIS ÖKL

IRSH Red Garlics MumsMums SE 47615/2018 Ägare Agneta Andersson förare Josefin Bondsäter
Strax efter vi släppt slår vinden om och vi får medvind som han klarar bra och får marken bra avsökt.
Stånd i högt gräs, avancerar och reser en rapphönskull. I flog och skott tar jaktlusten överhand och han
förföljer för långt efter.
FF 1 släpp 12 min

0:PRIS ÖKL

GST Bournefield Prides & Predjudice SE19372/2017 Ägare/förare Tony Eriksson
Jagar i mycket bra fart och stil i bra kontakt med sin förare. Fattar skarpt stånd i dikesren, avancerar och
reser friskt men går tyvärr efter och blir borta en stund.
FF 2 släpp 22 min 0:PRIS ÖKL
PT Viijägarens Nova SE 25085/2018 Ägare/förare Jenny Bodell
Visar upp mycket bra fart och stil och får den anvisade marken väl avsökt. Fattar stånd och när vi
kommer fram har fåglarna löpt undan och hon går ut i sök igen, jag vill se ett nytt stånd innan vi skjuter,
strax efter stöter hon en fasan och respekterar. Senare på dagen fattar hon stånd i en tätning, avancerar
djärvt och precis på fasan, lugn i flog och skott. Får en utlagd fasantupp som hon apporterar och lämnar
korrekt. Avlutar dagen med att fatta stånd för en rapphönskull, partnern befinner sig i skottlinjen så det
skjuts i luften, hon är helt lugn i flog och skott.
FF 2 släpp 25min

1:PRIS ÖKL

EST Lady Mary SE 23946/2018 Ägare/förare Madeleine Gustafsson
Jagar i bra kontakt med sin förare och visar mycket bra fart och stil. Stånd och när vi kommer fram har
fågeln löpt undan, Mary försöker knyta kontakt med fågeln och jag vill se ett nytt stånd innan vi skjuter.
Fågeln kommer på vingarna och Mary respekterar. Avslutar dagen i mark med högt gräs och
slånsnår.Hon stoppas på överflygande fasan. Fattar sedan ett skarpt stånd, frisk avance och resning och
går tyvärr efter flygande fasan.
FF 3 släpp 30 min

0:PRIS ÖKL

IRSH Bird Hunters Choice Rush SE25844/2017 Ägare Catharina Hägg förare Ali Saidizand
Mycket bra fart och stil, fattar stånd i skogskant som han får hålla ett tag innan jag hinner dit. Precis
avance och resning, helt lugn i flog och skott. Apporterar inte utlagd fasantupp trots många chanser.
FF 1 släpp 10 min 0:PRIS ÖKL
GSH Isliljans Åbsidian SE 30747/2018 Ägare/förare Tony Eriksson
Bra fart och stil, släpps i ett bräske med vasskant. Fattar stånd, avancerar och reser en fasan, acceptabelt

lugn i flog och skott. Får en utlagd fasan, visar sig väldigt omständigt, får många chanser och förarstöd
och han lyckas till slut och avlämnar.
FF 1 släpp 10 min 3:PRIS ÖKL
IRST Fjälldemonens AJ Lopez SE 20000/2019 Ägare/förare Niklas Bodin
Mycket bra fart och stil, har flera markeringar i
stor rapphönskull.
FF 2 släpp 20min 0:PRIS ÖKL
Tack MFK för ett trevligt domaruppdrag,
Peter och Jan som markledare och skytt.
Hölö 2020 10 27
Lars Olander

täta hagtornssnår. Avslutar dagen med att förfölja en

