
MFK LÅNGTORA UKL/ÖKL 2022-03-19 

Domare: Torbjörn Larsson 

Mark: Fält Långtora 

Förhållanden: En fin dag med solsken, 10 grader varmt och vind ca 4-5 m/s 

UKL 

IRST NORRLANDS GUIDENS EJ BIRA SE61015/2020 för/äg Magnus Stenström  
Bira jagar i mycket bra fart och stil i ett oregelbundet sök, varvar fina slag med slag långt bak 
i marken. Finns fågel i Biras släpp. Släpptid 45 min, 0 pris 

PH TJÄDERHEDENS AW FENIX SE28576/2021 för/äg Clivia Erdel-Kickeritz/Göran Sahlen 
Fenix har idag stort partnerintresse, utgår. Släpptid 5 min, 0 pris 

EST SKEDOMS ROSANNA SE22163/2021 för/äg Kerstin Weibull Lundberg 
Rosanna har utmärkt fart och mycket bra stil i ett stort egenrådigt sök, går i sitt andra släpp 
helt ut hand, utgår. Släpptid 25 min, 0 pris 

EST SKEDOMS ROSITA SE22164/2021 för/äg Anna-Karin Rull Pettersson 
Rosita jagar väl tillsammans med förare i mycket bra fart och stil. Tyvärr kommer Rosita ej 
för fågel idag trots många släpp. Släpptid 45 min, 0 pris 

ESH BOVATTNETS ORYX SE10616/2021 för/äg Marika Bladin 
Oryx har mycket bra stil i bra fart, jagar i bra samarbete med förare. Har chans på fågel men 
stöter tyvärr. Släpptid 40 min, 0 pris 

IRSH TORHOLMENS AG SNIPER SE45933/2020 för/äg Helena Elffors 
Sniper jagar i mycket bra fart och stil i ett bra samarbete med föraren i samtliga släpp. Fattar 
stånd i kant, är tyvärr trög i avance och fågeln lättar, går tyvärr långt efter och kör upp fågel i 
omgångar. Släpptid 25 min, 0 pris 

EST RAMA DEL ZAGNIS DK14929/2021 för/äg Kerstin Lithovius 
Rama börjar dagen i ett intensivt sök i mycket bra fart och stil, fattar stånd tillsammans med 
partner, tyvärr kör de upp fågeln men Rama kan stoppas i tid. Får flera släpp idag med tappar 
i sök under dagen. Släpptid 55 min, 0 pris 

ESH TRÄFALLET MM KOJAC SE40641/2020 för/äg Michael Lundberg 
Kojac har ett stort och rejält sök i mycket bra fart och stil, är något svår styrd men jagar rejält 
hela dagen, sekunderar partnern. Tyvärr kommer Kojac ej i fågel idag. Släpptid 60 min, 0 pris 



ÖKL 

IRSH VENATU DN HURRICANE SE16898/2021 för/äg Amir Saidizand/Dag Teien 
Hurricane vill idag inte jaga, utgår. Släpptid 5 min, 0 pris 

PT ANNEBORGS MILA SE43827/2017 för/äg Annelie Ek 
Mila jagar i mycket bra fart och stil i ett trevligt sök, i bra samarbete med föraren. Fattar stånd 
och avancerar hårt men tyvärr utan resultat. Har chans på fågel och även en stöt men kan 
stoppas. En trevlig hund som idag tyvärr inte har marginalen med sig. Släpptid 45 min, 0 pris 

IRVST TUNTURI KIEPPI FLEUR SE20897/2019 för/äg Amir Saidizand/Gun Carmland 
Fleur jagar i mycket bra fart i bra stil, i ett mindre sök med en hel del felvändningar. Fattar 
stånd, avancerar och reser rapphöns, lugn i flog och skott. Apporterar godkänt. Släpps på nytt, 
fattar stånd igen avancerar och reser singelhöna, helt lugnt i flog och skott. Tilldelades idag ett 
2:a pris i ÖKL Släpptid 20 min 

PH JAKTGLÖDENS CUBA LIBRE SE29159/2018för/äg Clivia Erdel-Kickeritz 
Cuba Libre jagar i mycket bra fart och stil i ett oregelbundet sök. Fattar stånd reser rapphöns 
och kan stoppas i tid. Apporterar godkänt. Cuba Libre tilldelas idag ett 3:e pris i ÖKL. 
Släpptid 20 min 

IRST VENATU DN CARRERA SE16902/2021 för/äg Amir Saidizand 
Carrera går förbi stående partner omedelbart efter släpp, utgår. Släpptid 3 min, 0 pris 

IRST RIPFINNARENS EP HIPPIE SE30940/2018 för/äg Claes Wassberg 
Hippie fattar stånd efter någon minut, partnern kommer till och går förbi. Partnern och Hippie 
kör tyvärr upp fågel och Hippe går långt efter. Släpptid 3 min, 0 pris 


