
SFK  
SKL 20220410 
Domare: Kjell Gustafsson & Johanna Gustafsson Melin 
Förhållanden: Provet sker på marker i södra Skåne. Växlande molnighet, starka vindar 8 m/s 
och upp till 15 m/s i byarna. Plus 7 grader och uppehållsväder. Mestadels raps. Mycket bra 
fågeltillgång. 

1:a rundan 10 min 
Mirco- Atlas 
Mirco går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Har till en början ett något ineffektivt sök 
där han vänder bakåt i marken. Går upp sig när marken öppnar upp och lägger upp ett mycket 
bra sök mot vinden. Atlas går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Jagar av sin mark 
mycket bra. Kan ibland bli något offensiv. Stoppas på hare. Har ett stånd. Pga kuperad 
terräng kan vi inte se honom hela tiden medan vi går upp till honom. När vi åter får 
synkontakt sitter han. Han löser ståndet när vi är inom jaktbart avstånd.  
Rangering: Mirco, Atlas 
EB: Mirco IF, Atlas IF. 

Bubbi- Pinus 
Bubbi går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Söker mestadels av sin mark på bredden, 
men blir defensiv. Kommer ofta in bakom sin förare. Pinus går i en mycket bra fart i en 
mycket bra stil. Söker av sin mark mycket bra. Blir ibland något offensiv, men söker spontant 
åter upp sin förare igen. Tar ett stramt stånd ute på raps. Innan förare och skytt är inom 
jaktbart håll lättar rapphönspar utan Pinus förskyllan. Är lugn i flog.  
Rangering: Pinus, Mirco, Atlas, Bubbi 
EB: Bubbi FS. Pinus FF. 

Jet- Mira 
Jet går i en utmärkt fart i en utmärkt stil. Täcker sin mark på ett utmärkt sätt. Hittas i ett 
stramt stånd upp mot en ladugård. Reser villigt och precist en fasanhöna, är tillräckligt lugn i 
flog och skott. Apporterar mycket bra utlagd fågel. 
Mira går i utmärkt fart och utmärkt stil. Täcker sin mark på ett utmärkt sätt. Hittas i ett stramt 
stånd ute på rapps. Får hålla det länge medan fågelsituation avvecklas för partner. När vi är 
på väg upp löser hon ståndet. Rapphönspar lyfter längre fram i marken utan att hundarna är i 
närheten.  
Rangering: Jet, Pinus, Mirco, Atlas, Bubbi, Mira 
EB: Jet FF, Mira FS 

Grizzla- Star 



Grizzla går i mycket bra fart och mycket bra stil. Är dock alltför offensiv. Kallas tillbaka av 
sin förare vid ett flertal tillfällen, men blir ändå stundtals borta. Befinner sig i område 
tillsammans med partner där rapphönspar lyfter. Tar ett stramt stånd långt fram i marken. 
Avancerar flera gånger utan resultat. Star går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Söker 
till en början av sin mark på ett mycket bra sätt, men blir sedan alltför offensiv. Är borta sista 
delen av släppet. Ses tillsammans med parter i område där rapphönspar lyfter. 
Rangering: Jet, Pinus, Mirco, Atlas, Bubbi, Mira, Star, Grizzla 
EB: Grizzla FS, Star FS 

Frakur- Iris 
Frakur går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Täcker sin mark mycket bra. Tar ett 
stramt stånd uppe på backe. Reser flera gånger utan att påvisa vilt. Rapphöna trampas senare 
upp i marken, ca 100 meter fram där Frakur stått. Iris går i en mycket bra fart i en mycket bra 
stil. Söker av sin mark på ett mycket bra sätt.  
Rangering: Jet, Pinus, Iris, Mirco, Atlas, Frakur, Bubbi, Mira, Star, Grizzla 
EB: Frakur FS, Iris FS 

Tom Collins- Elda 
Tom Collins går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Söker av sin mark mycket bra på 
bredden, men blir defensiv. Elda går i en mycket bra fart i en mycket bra stil. Startar lite 
småskuret, men när hon kommer ut på det öppna fältet visar hon upp ett mycket bra sök och 
är den som för släppet. Hittas i ett stramt stånd ute på rapps. Avancerar villigt i etapper 
framför sin förare och reser precist ett rapphönspar. Är tillräckligt lugn i flog och skott. 
Apporterar mycket bra utlagd fågel.   
Rangering: Jet, Elda, Pinus, Iris, Mirco, Atlas, Frakur, Bubbi, Mira, Tom Collins, Star, 
Grizzla.  
EB: Tom Collins FS, Elda FF. 

Rangering efter 1:a rundan: Jet, Elda, Pinus, Iris, Mirco, Atlas, Bubbi, Tom Collins  
(Star, Grizzla utgår) 

2:a rundan 10 min 

Mira- Tom Collins 
Mira går som tidigare. Revierar med korrekta vändningar. Mira är den som för i detta släpp. 
Tom Collins tar dock för sig bättre i detta släpp. Trots bra sök så trampar en av förarna upp 
rapphöna bakom hundarna.  

Rangering: Mira, Tom Colins 
EB: Mira FS, Tom Collins FS 



Frakur- Bubbi 

Frakur fortsätter som tidigare. Bubbi startar med små markeringar som resulterar i en stöt 
med respekt. Blir därefter väldigt markbunden med låg huvudförning. Bättrar sig i slutet av 
släppet.  
Rangering: Mira, Frakur, Tom Collins, Bubbi 
EB: Frakur FS, Bubbi FF 

Pinus-Atlas 

Pinus fortsätter som tidigare. Fastnar lite i en gräsridå. Atlas söker fortsatt i ett stort format. 
Får med sig mer mark än Pinus. Detta resulterar i ett stramt stånd ute i raps. Pinus kommer 
till, nekar att sekundera och stör Atlas kraftigt innan han stannar. Atlas håller förtjänstfullt sitt 
stånd medan föraren kopplar upp Pinus. Reser kort och precist en rapphöna. Den andra lättar 
inom några sekunder. Är helt lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt utlagd fågel. Pinus 
utgår.  
Rangering: Atlas, Mira, Frakur, Tom Collins, Bubbi 
EB: Atlas FF, Pinus FS 

Mirco- Iris 

Mirco fortsätter som tidigare. Slår ibland bakåt i marken och blir något ineffektiv. Iris 
fortsätter också som tidigare. Domaren trampar upp en rapphöna bakom hundarna. Iris förare 
är uppmärksam och för sin hund till det området. Iris söker upp längs en stenmur, har lite 
markvittring,och stramar till i ett kort stånd. Fasanhöna lättar. Iris är lugn i flog och skott. 
Apporterar utlagd fågel mycket bra.  
Rangering: Atlas, Iris, Mirco, Mira, Frakur, Tom Collins, Bubbi 
EB: Mirco FS. Iris FF, FS 

Jet- Elda 

Jet fortsätter som tidigare i utmärkt fart, stil och söksupplägg. Elda störs bitvis av sin förare 
som försöker styra Elda långt från partnern. Dock lyckas Elda mestadels trotts sin förare 
bibehålla ett mycket bra söksupplägg.  
Rangering: Jet, Atlas, Elda, Iris, Mirco, Mira, Frakur, Tom Collins, Bubbi 
EB. Jet IF, Elda IF 



Rangering 2:a rundan: Jet, Atlas, Elda, Iris. (Mirco, Mira, Frakur, Tom Collins, Bubbi 
utgår) 

Atlas- Elda 

Hundarna släpps kort på en gräsmark för att särskilja dem åt. Atlas över Elda. 

1 SKL CERT IRST Janås Jet. Dagens vinnare med utmärkta kvaliteter och utan minus för 
dagen.  
2 SKL CK ESH Vargafjällets Atlas. En hund med mycket bra kvaliteter. Men som för dagen 
inte håller lika hög kvalitet som vinnaren. 
3 SKL CK PT Björås Elda. En hund med mycket bra kvaliteter, men som idag blir slagen 
söksmässigt av ovan nämnda hundar. 
4 SKL Top point Iris. En hund med mycket bra kvaliteter, men som inte utnyttjat alla sina 
chanser idag.  
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