
MFK LÅNGTORA UKL/ÖKL 2022-03-20 

Domare: Magnus Stenström 

Mark: Fält Långtora 

Förhållanden: Kall morgon med ökande temperatur under dagen, svag vind. 

UKL 

ESH BOVATTNETS ORYX SE10616/2021 för/äg Marika Bladin 

Startar dagen i bra fart och stil. Täcker anvisad mark bra, visar upplägg och reviering. IF 10 
min. 2a släpp, söker som tidigare, lite stop emellanåt som stör söksupplägget. Stånd, löser ut 
själv. Fasan ses senare lätta i området, utan Oryx förskyllan. FS 12 min. Söker i tredje släpp 
bra i omställningsmark runt lada, stöter hårt tryckande rapphöna, kortare eftergång. FF 10 
min. 0 UKL 

GST ISLILJANS BETTY BOOP SE20399/2021 för/äg Anders Forsberg 

Startar mycket bra fart och stil, stora slag med alltför stort djup. Ungdomligt sök utan riktigt 
upplägg. IF 10 min. Fortsätter i andra släpp i mycket bra fart och stil, hög intensitet. Har en 
del långa sticksök. IF 12 min. Söker i tredje släpp av omställningsmark i väl anpassad fart och 
i god kontakt med förare. FS 10 min. 0 UKL 

GST ISLILJANS BONNIE SE20400/2021 för/äg Jan-Olof Andersson/Martha Wahlén 
Andersson 

Startar dagen i mycket bra fart och stil, visar initialt intresse för partner som senare avtar. 
Täcker marken väl i stora slag, dock utan riktigt upplägg. IF 12 min Söker i andra släpp som 
tidigare med hög intensitet, blir dock fixerad till vänster sida av anvisad mark vilket påverkar 
upplägget. IF 12 min. Söker i tredje släpp omställningsmark runt lada, arbetar i för marken 
bra tempo i god kontakt med förare. FS 10 min 0UKL 

ESH SETTERWALLS HELAGS SE15806/2021 för/äg Marika Bladin 

Startar dagen i högt tempo, revierar marken väl i mycket bra fart och stil. Visar starkt driv. 
Lyhörd. IF 12 min. Fortsätter i andra släpp i samma fina stil. Söker stort och blir lite 
egenrådig mot slutet. IF 12 min. Söker i tredje släpp som tidigare på vall, minskar ned storlek 
och söker av omställningsmark i god kontakt med förare. IF 10 min 0 UKL 

GST ISLILJANS ANGEL SE42068/2020 för/äg Tony Eriksson/Linda Eriksson 

Starter dagen i bra fart och med bra stil, något högre intensitet önskas, lite ungdomligt sök. 
Visar dock att fart och stil finns där. IF 10 min. Har i andra släpp tänt till och visar stora slag, 



täcker marken väl i mycket bra fart och stil, har en kort markering som hon löser själv. IF 12 
min. Söker i tredje släpp av vall mkt bra, senare omställningsmark väl i god kontakt med 
förare IF 10 min. Söker av omställningsmark väl, lyhörd. Partner stöter rapphöna som Angel 
efterföljer en kortare bit. FS 7 min. 

IRSH RED GARLIC´S QING EDVARD SE33386/2021 för/äg John Bylund 

Startar dagen försiktigt i godtagbar fart och stil, kommer inte riktigt igång. IF 10 min. Har 
vaknat till mer i andra släpp och tar för sig av marken bättre, visar bra fart och godtagbar stil. 
Intresse för lärkor visar dock att farten finns där. IF 12 min. Söker i tredje släpp av 
omställningsmark i bra fart och bra stil, stöter rapphöna i fel vid och går efter en bit. FF 7 
min. 0 UKL  

IRSH TORHOLMENS AG SNIPER SE45933/2020 för/äg Amir Saidizand/Helena Elffors 

Startar i mycket bra fart och stil, täcker marken väl i stora slag, uppvisar mestadels bra 
reviering och upplägg. Hög intensitet. FS 12 min. Visar tydligt jaktlust i hög fart och stil, 
täcker stor stubb väl. IF 12 min. Söker i tredje släpp av omställningsmark mycket bra i god 
kontakt med förare, fattar stånd, avancerar och reser rapphöna. Går dock efter frejdligt i 
skottet. FF 10 min 3 UKL. 

ÖKL 

EST HERRSKAPETS A TOUCH OF ROSE SE17307/2020 för/äg Karin Larsson 

Starter på stor stubb i utmärkt fart och stil, täcker marken i stora slag. Fattar stånd, avancerar 
och reser rapphöna precist på kommando. Går dock efter hejdlöst. FF 12 min. 0 ÖKL  

IRST VENATU DN CARRERA SE16902/2021 för/äg Amir Saidizand 

Startar på stor stubb i bra till mycket bra fart och bra stil, får med sig anvisad mark väl. FS 12 
min. Söker i andra släpp av stubb i bra fart och stil, fattar osäkert stånd, kan ej påvisa fågel. 
Fågel lättar efter att vi avbrutit situationen. Omstart görs längre ned i marken och i rätt vind, 
Carerra söker ut, fattar ett stramt stånd, reser villigt och precist på kommando. Komplett lugn 
i flog och skott, apporterar mycket bra. FF 10 min 2 ÖKL. 

IRSH RED GARLIC´S IRISH POMELO SE11112/2017 för/äg Susanne Johansson 

Starter i bra till mycket bra fart och bra stil på stor stubb. Täcker marken väl. Fattar stånd 
långt ut mot häck, när vi når fram avancerar Pomelo i etapper på kommando. Ingen fågel kan 
påvisas. Fattar senare stånd vid ett par elstolpar på stubben, när vi är på väg fram lättar två 
höns i etapper. Full respekt. FF 10 min. 2a Söker som i första släpp, har en markering som han 



löser själv. FS 10 min. Söker i tredje av omställningsmark väl. Fattar stånd, reser i etapper på 
kommando, fågel kan ej påvisas. Har senare ett stånd inne i tätning, löser ut själv. Senare 
lättar fasan i området utan ngn hunds förskyllan. FS 15 min 0 ÖKL 

PH BLACK LUCKY'S FRANS HUGÅ SE28935/2016 för/äg Pelle Eriksson 

Startar på stor stubb i utmärkt fart och stil på stubb, går dock väldigt stort och bättre kontakt 
önskas. IF 10 min. Startar andra i mycket bra fart och stil, initialt mkt stort, men samlas ihop 
och täcker sedan anvisad mark bra. FS 10 min. Söker i tredje stort men med kontakt. IF 12 
min. Får ett kort släpp i omställningsmark där han håller bättre kontakt med förare. IF 5 min. 
0 ÖKL 

PH VILLESTOFTE'S PER SE28382/2018 för/äg Conny Andersson 

Starter på stubb i bra fart och stil, stöter rapphöna och går efter, ny stöt och eftergång. FF 
1min. 0 ÖKL 

ESH FALCSAGANS BULLEN SE26815/2018 för/äg Malin Wirf 

Starter på stubb i bra fart och mycket bra stil. Täcker marken väl i stora slag, lyhörd och 
välförd. Har en markering som han löser själv. FS 11 min. Söker i andra av stor stubb i hög 
intensitet, mycket bra fart och stil. Täcker av denna stora stubb mycket väl. IF 16 min. Söker 
av omställningsmark och tätningar mycket väl i gott samarbete med föraren. FS 15 min. 
Kortare släpp i omställningsmark, söker villigt och i bra kontakt. IF 5 min 0 ÖKL 

PH SKARPRÖETS ORM SE21493/2018 för/äg Nils G Oscarsson 

Startar på stor stubb i bra fart och bra stil, böjar i mindre format, visar snart ett större sök och 
täcker marken väl. Har en markering mot en häck som han löser själv. IF 10 min. Söker i 
andra vidare i bra fart och bra stil på stor stubb. Fattar ett elegant stånd mitt ute på stubben. 
Avancerar på kommando, kalibrerar och reser sen precist en rapphöna. Går efter men bringas 
till stopp innan tänkt nedslagsplats. Godkänd apport. FF 10 min. 3 ÖKL 

Jag vill tacka alla deltagare för en trevlig dag ute i markerna och för förmånen a6 se era härliga 
hundar. Den svaga vinden och det under dagen varma vädret gjorde det inte enklare a6 hi6a de svåra 
vårfåglarna. 

Hälsningar 

Magnus Stenström 

Saltsjö-Boo  




