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Domare: Kjell Gustafsson 

Förhållanden: Växlande molnighet och svag nordlig vind med + 3-5 grader. Provet gick på 
stubb och raps. Markerna var välbesatta med rapphöns, så alla hundar hade en eller flera 
möjligheter att finna fågel. Ett mycket fint prov med många parhöns och dessutom någon 
singel. Jag såg 13 par höns under dagen. 

UKL 

PH  LJUNGUDDENS OSSIAN SE33474/2020, äg & för Torbjörn Larsson, Boxholm 
Ossian startar något försiktigt men går upp sig efter hand. Lägger upp ett bra sök i god 
kontakt med föraren. När han kommer igång så är stil och fart mycket bra. I andra släpp 
startar han likartat men går upp sig och fattar senare stånd för parhöns. Fåglarna lyfter innan 
han får resningsorder. Ossian är lugn i flog och skott. Han kan inte nå högre idag och vi 
avslutar därmed med ett välförtjänt 2 Ukl. 

ESH J TRÄFALLET MM KOJAC SE40641/2020, äg & för Michael Lundberg, Knivsta 
Startar i ett stort sök, men något självständigt. Han går i mycket bra stil och mycket bra fart. 
Revierar bra men bättre kontakt med föraren önskvärd. I andra släpp får han kontakt med 
parhöns som han kör upp och förföljer. I kommande släpp fattar han stånd, korrigerar och står 
fint. När vi har ca 75 meter kvar till hunden så tjuvreser han och förföljer långt. 0 Ukl. 

EST  SKEDOMS ROSANNA SE22163/2021, äg & för Kerstin Weibull Lundberg, Knivsta 
Rosanna går i utmärkt fart och mycket bra stil i en lätt vägvinnande galopp. Hon är stundtals 
alltför självständig och jagar för sig själv. Kommer i kontakt med rapphöns som lyfter och 
Rosanna kan lugnas. I tredje släpp finns goda möjligheter med flera rapphönspar. Hon blir 
återigen alltför självständig och tar inte tillvara möjligheterna. Ett stort ämne som behöver 
putsas på. 0 Ukl. 

GST  COACHMANS FAB FANNY FOR MARTINIS SE57710/2020, äg Fredrik Gustafsson, 
Vänersborg, för Martin Johansson 
Fanny går i bra fart och stil. Är till och från intresserad av markvittring. Större söksbredd 
önskvärd. Gör emellanåt några bättre slag. Reviering och kontakten med föraren är mycket 
god. I andra och tredje släpp finns goda möjligheter till rapphöns. Först tar partner ett par och 
senare hittar Fanny själv höns, som hon kör upp och förföljer kort. 0 Ukl. 

EST  FINNLIDENS HALLON SE56839/2020, äg & för Katarina Hansson, Munkedal 
Hallon går i en mycket bra stil och bra fart i ett begränsat format. Reviering och kontakt med 



föraren är mycket bra. Kovänder en del i söksupplägget. Har fågel i två släpp och i den sista 
möjligheten tar hon upp ensam rapphöna och förföljer. 0 Ukl. 

IRST  BIRD HUNTERS CHOICE TEQUILA SE56986/2020, äg & för Mathias Jönsson, 
Norrköping 
Farten och stilen varierar mellan bra till mycket bra. Hon har ett visst intresse för markvittring 
och då försämras stilen. Söksbredd och reviering är mycket bra. Är lite egenrådig emellanåt. 
Har chans till höns, som dock partner tar. 0 Ukl. 

ÖKL 

IRST J BIRD HUNTERS CHOICE SHADI SE27127/2019, äg & för Ali Saidizand, Rosersberg 
Hon går i en mycket bra fart och stil. Är lydig och välförd. Tappar stundtals i stil pga visst 
intresse för markvittring. Fattar stand och parhöns lyfter innan resningsorder. Shadi är helt 
lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt utlagd rapphöna.  
I andra släpp missar Shadi rapphönspar som trampas upp av publiken. 
Fattar återigen stand och lärka går upp vid resning. Pga nämnda minus kan hon idag inte nå 
högre, men tilldelas välförtjänt en 2:a Ökl. 

PT J TOP POINT MINNA SE21745/2016, äg & för Marie-louise Sjöberg, Malmbäck 
Kort efter släpp fattar Minna stånd. Rapphöna lyfter och Minna går efter. Hinner inte bedöma 
övriga moment då detta sker så snabbt. Utgår därmed. 0 Ökl. 

ESH  HERRSKAPETS TOPNOTCH SE14809/2018, äg & för Charlotta Sundqvist, Särö 
Först ett kort släpp med Minna. Startar sedan i mycket bra fart och stil. Blir dock efterhand 
helt egenrådig. Stöter en rapphöna som han dock inte förföljer, men blir efter det helt ur hand. 
Utgår därmed. 0 Ökl. 

ESH J HAGALIDENS MY SWEET LORD SE19494/2015, äg & för Charlotta Sundqvist, Särö 
Lord går i en mycket bra fart och utmärkt stil. Har ett stort format med korrekta vändningar. 
Har chans för fågel i första släppet. I övriga släpp ser vi ingen fågel. Söket är väl upplagt i 
god kontakt med föraren. Mycket bra reviering. Har ett stånd med viftande svans. Kan dock 
inte påvisa fågel. Håller samma nivå i samtliga släpp. Avslutar med synstånd på änder i en å.  
0 Ökl. 

PT J LJUNGUDDENS BELLA SE33478/2020, äg & för Alexander Johansson, Åsbro 
Farten är mycket bra. Hon tappar stil då hon stundtals intresserar sig för markvittring. När hon 
väl släpper markvittringen så är stilen mycket bra. Är något öppen i sitt sök i första släpp men 
kan kallas till ordningen. Har senare chans för rapphönspar. Går bättre och bättre under dagen 



då hon släpper intresset för markvittring. Avslutar dock med att gå efter rådjur. Inte så långt 
men för mycket för denna klass. Utgår därmed. 0 Ökl. 

Grimslöv 2022 -03-31 

Kjell Gustafsson


