
SISK Öland 
UKL/ÖKL 2022-03-26 
Domare: Andras Talpai 
Mark: Stenåsa 
Förhållanden: Uppehållsväder: sol och moln. Vind: Bra nordvästliga. 

SKL 
PH VATNESENDAS FRAKKUR SE47435/2017, äg Jörgen Junkerdal för Douglas Larsson 
PT TOP POINT HERTA SE21747/2016, äg & för Mona Hammar 
PT BJÖRÅS ELDA SE57927/2016, äg & för Björn Danås 
IRSH GRIZZLY SE24996/2016, äg & för Ylva Lannge 
ESH HAGALIDENS PINUS SE22626/2017, äg & för Benny Persson 
IRSH MALSTABODARNA STAR SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy 
IRST RIPFINNARENS ZM ASTRID SE29363/2015, äg & för Claes Lindqvist 
EST HAGALIDENS CARMENCITA SE29140/2018, äg & för Kjell Gustavsson 
PH LYNGBERGA MIRCO SE32305/2016 äg & för Douglas Larsson 
PT KOKANEES BUBBI NO23766/2020, äg & för Per-Ola Brekke 

Frakkur-Herta 
Båda hundarna startar i mycket bra fart och stil. Båda hundarna har lite felvändningar. 
Frakkur har något jämnare reviering samt bättre kontakt med sin förare. IF 

Rangering: Frakkur, Herta 

Elda-Grizzly 
Elda går i mycket bra fart och stil huvudet föres i rygglinje och där över täcker av sin mark 
med bra kontakt till sin förare. Grizzly går i mycket bra fart och stilen är i gränslandet mellan 
utmärk till mycket bra, kunde önskat bättre kontakt med sin förare. Han har en kraftig 
markering som löses när vi är på väg till honom. IF 

Rangering: Elda, Grizzly, Frakkur, Herta 

Pinus-Star 
Pinus går i mycket bra fart och stil, täcker av sin mark bra med några felvändningar i slutet av 
släppet förföljer Pinus ett par överflygande rapphöns par. Utgår. Pris 0 
Star startar i mycket bra fart och stil, periodvis är stilen utmärkt. Marktäckningen är bra men 
något ostrukturerat några felvändningar. Tar ett stilfullt stånd som är resultatlöst. Rapphöns 
par lättar framme vid en stenmur. FS 

Astrid-Carmencita 
Astrid går i mycket bra fart och stil något ojämn reviering håller sig för det mesta på 
högersidan av fältet. Jag ser rapphöns i luften Astrid befinner sig i området. 



Carmencita går i mycket bra fart och stil kunde önskat jämnare marktäckning. Hundföraren 
trampar upp ett rapphöns par bakom hundarna. Längre fram fattar Carmencita stånd vid en 
stenmur reser villigt hon är lugn i flog och skott mycket bra apport. FS 

Rangering: Carmencita m fågel, Elda, Grizzly, Frakkur, Herta, Astrid, Star 

Mirco-Bubbi 
Mirco startar i mycket bra fart och stil täcker av den anvisade marken bra. Kontakten och 
jaktlusten är bra. Bubbi går i utmärkt fart och stilen är bra. Huvudet föres i rygglinjen även 
hon täcker av den anvisade marken bra. IF 

Rangering: Carmencita m fågel, Elda, Bubbi, Grizzly, Mirco, Frakkur, Herta, Star. 

Herta-Elda 
Startar som tidigare. Partner står Herta visar en fin sekundering en liten stund men hon kan 
inte bärga sig utan går förbi stående partner. Utgår. Pris0 
Elda startar som i sitt förra släpp. Hon fattar ett stilfullt stånd. Elda som har fått stå länge och 
blivit provocerad av sin partner så behåller hon sitt lugn. Går villigt fram hon gör några korta 
slag för att finna igen fåglarna men tyvärr var där inga kvar. IF 

Rangering: Elda 

Frakkur-Grizzly 
Det blir ett kort släpp för partner finner fågel. Efter någon minut fattar Grizzly ett osäkert 
stånd med en viftande svans. Jag frågar föraren som är osäker Grizzly går över stenmuren där 
fattar han ett stramt stånd. Föraren ger resningsorder han går villigt fram och är lugn i flog 
och skott. Gör sedan en bra apport. FS 

Rangering: Grizzly, Elda, Frakkur 

Star-Astrid 
Star går som i sitt första släpp något öppet söksupplägg. Fattar stånd får resningsorder går 
fram villigt utan att påvisa fågel. Astrid går ner sig i både fart och stil. Hon tröttnar mot slutet 
av släpptiden. IF 

Rangering: Grizzly, Elda, Frakkur, Astrid 

Carmencita-Mirco 
Carmencita går som tidigare i mycket bra fart och stil plus att hon nu har ett bättre 
söksupplägg. Fattar stånd reser på order villigt som var en lärka. Hon fattar ett nytt stånd vid 
en rishög reser villigt tyvärr ingen fågel. Mirco går som i sitt förra släpp. IF 

Rangering: Grizzly, Carmencita, Elda, Frakkur, Mirco, Astrid. 

Bubbi-Elda 



Bubbi startar med att hänga partnern föraren försök få henne att sluta hänga men det resulterar 
i att Bubbi går i närkontakt mot sin partner två gånger. Jag bryter. Bubbi får utgå. Pris 0 
Det blev ett väldigt kort släpp för Elda. 

Rangering: Grizzly, Carmencita, Elda, Mirco, Frakkur, Astrid. 

Astrid-Mirco 
Astrid stöter ett rapphönspar. Utgår. Pris 0. Mirco har haft chans till fågel två gånger som han 
inte utnyttjar. Utgår. Pris 0 
Frakkur-Elda 
Frakkur går fortsatt som i tidigare släpp. Har även chans till fågel. Frakkur har två stånd som 
är resultatlösa. Utgår. Pris 0 
Elda går som tidigare jag ser att Elda snurrar runt vid gräsbevuxen jordhög där rapphönsparet 
lämnar platsen. Elda respekterar situationen och är lugn på platsen. Utgår. Pris 0   FS 

Carmencita-Grizzly 
Båda hundarna fortsätter i samma format och stil som i sina tidigare släpp tyvärr ingen fågel. 
IF 

Här avslutar jag SKL för SISK- Huvudprov på Öland som har bjudit på fina marker med 
lagom mängd av fågel. Välarrangerat samt mycket bra boende. Tack även till markledaren 
Lars-Åke Malmsten. Samt samtliga deltagare som har uppfört sig gentlemannamässigt. 

1:a SKL  IRSH Grizzly med 1 fågelarbete 1st kraftig markering 
2:a SKL EST Hagalidens Carmencita 1st fågelarbete. Ett stånd för lärka. 2 tomstånd. 

Vollsjö den 30/3 2022 

Andras Talpai 

     

    
  


