
SFK.KRAGSHOLM 

SKL 2022-09-10 

Domare: Jan Andersson 

Mark: Krageholm 

Förhållande: Svag vind, som växlade i alla vädersträck, varmt över 20 grader i slutet av 
dagen 

SKL 

PT Top Point Mira SE37735/2019,äg & för Bertil Mårtensson, Svedala 

PT Kokanees Bubbi NO37266/20, äg & för Per Ola Brekke, Fiskum 

PT Bessy Top Point Iris SE21484/2018, äg & för Henrik Nilsson, Lidköping 

ESH Hagalidens Pinus SE22626/2017, äg & för Benny Persson , Trelleborg 

IRSH Eblevangen Evain DK07528/2015, äg John Bak, för Christina Bak, Store Fuglede 

ESH Dancaetten´s Leroy Malou NO48147/17, äg & för Tor Floysvik, Skollenborg 

IRSH Kaselyckans Fire DK13492/2018, äg Brian Hinge Krogh,  Spöttrup  för Christina Bak 

PT Södersjöns Sally SE40036/2017, äg & för Lisbeth Bodén, Väddö 

IRSH Malstabodarnas Star SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy, Vallda 

PT Top Point Herta SE21747/2016, äg & för Mona Hammar, Djursholm 

ESH English Birdlands Cuccas VDH/DESZ20/2062, äg & för Nina Paul-Wollman, Ottweiler 

PT Björås Elda SE57927/2016, äg & för Björn Danås, S.Sandby 

EST Stina SE21994/2019, äg & för Alexander Bennergård, Lund 

PH Lyngberga Mirco SE32305/2016, äg & för Douglas Larsson, Gullspång 

IRSH Working Gundogs Enduro DK08603/2019, äg & för Gunnar Jensen,  

EST Englich Birdland´s Chablis VDH/DESZ20/2066, äg & för Nina Paul-Wollmann 

1 rundan 10min i stubb 

Mira –Bubbi                                                                                                                                      
Mira startar i mycket bra fart och stil, reveringen och format är mycket bra till bra p.g.a hon 
tappar vänster flanken. Bubbi går i mycket bra fart, stil, reviering och format. 

EB:                                                                                                                                  
Rangering: Bubbi, Mira 



Iris – Pinus                                                                                                                                     
Iris startar i mycket bra fart, stil och format, revieringen är bra men allt för öppet, i slutet av 
släppet tappar hon intensitet lite grann. Pinus går i mycket bra fart, stil, reviering och format. 

EB:                                                                                                                                       
Rangering: Bubbi, Pinus, Mira, Iris 

Evian – Malou                                                                                                                         
Evian går i mycket bra fart, reviering och format, stilen är bra. Uppnår relativt snabbt stramt 
stånd mitt ute på stubben, reser rapphönskull trögt på order och går efter i skottet, utgår. 
Malou går i utmärkt fart, format och stil i en bra planlös reviering. 

EB: Evian FF                                                                                                                         
Rangering: Bubbi, Pinus, Mira, Iris, Malou 

Fire – Sally                                                                                                                                 
Fire går i mycket bra fart, format och stil, reveringen är mycket bra till bra något öppen. Sally 
går i mycket bra fart, stil, reviering och format, försvinner över en kulle och när vi kommer 
upp på kullen ser vi Sally i stramt stånd i kantzonen med högt gräs, när vi är på väg fram till 
Sally trampar vi upp en ensam rapphön och tyvärr går en rapphönskull framför Sally innan vi 
hinner fram. Hundarna släpps på igen men Sally börjar nästan omedelbart att följa en löpa, 
efter 100 meter stramar hon upp i stånd och reser försiktigt på order fasankycklingar, Sally är 
lugn i flog och skott och apporterar utlagd fågel mycket bra. 

EB: Sally FF                                                                                                                        
Rangering: Sally m fågel, Bubbi, Pinus, Mira, Iris, Fire, Malou 

Star – Herta                                                                                                                                        
Star går I mycket bra fart, stil och reviering, revieringen bra till mycket bra, han faller tillbaka 
på höger sida och söket är öppet. Star försvinner för oss på höger flanken men hittas strax i 
liggande stånd ute på skumplöjnad, avancerar på order och följer löpa, nytt stånd och reser 
friskt på order fasankycklingar, Star är lugn i flog och skott och apporterar utlagd fågel 
mycket bra. Herta går i mycket bra fart, stil och revieringen, format är bra till mycket bra, 
önskas lite mera bredd. 

EB: Star FF                                                                                                                                  
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Bubbi, Pinus, Herta, Mira, Iris, Fire, Malou  

Cuccas – Elda                                                                                                                       
Cuccas går i mycket bra till utmärkt stil, format och fart, revieringen är bra väldigt öppet. 
Cuccas sekunderar spontant stående partner. Elda går i mycket bra fart och stil, föraren verkar 
ha en förkärlek till gräskanten där de föregående hundarna har hittat fågel. Elda fattar ett 
stramt stånd mot ett buskage, reser på order utan att kunna presentera vilt, Elda försvinner sen 
in i buskaget och vi ser henne inte på en liten stund. Vi kopplar upp hundarna och går ut på 
stubben igen. Där visar Elda en mycket bra till bra reviering, något öppet sök.            



EB:                                                                                                                                      
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Bubbi, Pinus, Herta, Mira, Elda, Iris, Cuccas, Fire, 
Malou 

Stina – Mirco                                                                                                                         
Stina startar i utmärkt fart, stil, reviering, reviering och format. Mirco startar mycket bra fart 
och format, revieringen är bra i ett öppet sök, stilen är bra med lite kort frambensaktion.  

EB:                                                                                                                                                       
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Bubbi, Stina, Pinus, Herta, Mira, Mirco, Elda, Iris, 
Cuccas, Fire, Malou 

Enduro – Chablis                                                                                                                        
Enduro startar lite trögt men kommer igång och visar upp mycket bra fart, format och stil, 
revieringen är bra och förläggs till ett busk och vassområde. Chablis går i utmärkt fart, stil och 
format, revieringen är bra i ett väldigt öppet sök. Detta släppet var det artrikaste med både 
rådjur, dovhjort, räv och änder.  

EB:                                                                                                                                         
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Bubbi, Stina, Pinus, Herta, Mira, Mirco, Elda, Enduro, 
Iris, Chablis, Cuccas, Fire, Malou 

Jag väljer att avsluta Iris, Chablis, Cuccas, Fire och Malou, som för dagen inte håller för 
klassen. 

2 rundan i stubb 

Elda – Enduro                                                                                                                              
Elda går som tidigare men tappar lite av vänster sida av marken. Enduro går här upp sig och 
får med sig hela fältet på bredden.  

EB:                                                                                                                                          
Rangering: Enduro, Elda 

Mira – Mirco                                                                                                                           
Mira går upp sig från första rundan och får här med sig hela fältet på bredden. Mirco tappar 
här stilen och har relativt många stopp ser oinspirerad ut.  

EB:                                                                                                                                         
Rangering: Mira, Enduro, Elda, Mirco 

Pinus – Herta                                                                                                                                 
Pinus går som i första rundan mycket bra. Herta tappar intensitet, fart och stil, tar lite turer 
efter småfågel och har ett flertal markeringar.  

EB:                                                                                                                                         
Rangering: Pinus, Mira, Enduro, Elda, Mirco, Herta 



Stina – Bubbi                                                                                                                                
Stina tappar i detta släpp lite intensitet och format, annars som föregående släpp. Bubbie går  
mycket bra i alla egenskaper.  

EB:                                                                                                                                       
Rangering: Bubbi, Pinus, Mira, Stina,  Enduro, Elda, Mirco, Herta 

Sally – Star                                                                                                                                       
Sally går i detta släppet som tidigare mycket bra. Star går i detta släpp upp sig 
revieringsmässigt jämfört föregående släpp.  

EB:                                                                                                                                         
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Bubbi, Pinus, Mira, Stina,  Enduro, Elda, Mirco, Herta 

Jag väljer att avsluta Mirco och Herta som inte håller samma nivå som övriga. 

3 rundan i betor. 

Elda – Stina                                                                                                                               
Båda hundarna rusar längs en kant och försvinner över ett krön, vi tar lite längre steg för att 
kunna se vad som händer bakom krönet och när vi kommer upp ser vi Elda i stramt stånd och 
Stina sekunderande snett bakom. Stina kopplas upp och  Elda reser på order rapphönskull och 
är lugn i flog och skott. Apport läggs ut och Elda apporterar omständligt men bra.  

EB: Elda FF                                                                                                                          
Rangering: Elda m fågel, Stina 

Enduro – Mira                                                                                                                               
Enduro går i mycket stort format i betorna och verkar ha fått lite betblast i öronen vid 
inkallning. Mira går mycket bra i betorna.  

EB:                                                                                                                                        
Rangering: Elda m fågel, Mira, Stina, Enduro 

Pinus – Star                                                                                                                              
Pinus går fortsatt mycket bra, han visar att han bemästrar även betor. Star går också han 
mycket bra i betor.  

EB:                                                                                                                                          
Rangering: Star m fågel, Elda m fågel, Pinus, Mira, Stina, Enduro 

Sally – Bubbi                                                                                                                                   
Sally går här mycket bra i betor, fäster  ett osäkert stånd som föraren inte riktigt litar på, till 
sist måste vi lita på hunden, Sally avancera på order och stramar upp i ett stilfullt stånd, Sally 
reser försiktigt på order och får rapphönan på vingarna, hon är lugn i flog och skott. Bubbi går 
utmärkt i betorna.  

EB: Sally FF                                                                                                                           
Rangering: Sally m fågel, Star m fågel, Elda m fågel, Bubbi, Pinus, Mira, Stina, Enduro 



Jag väljer här att avsluta SFK’s segrarklass på Krageholm med tre på listan och en vinnare 
med två fågeltagningar. Tyvärr lite smolk i bägarna för att kunna dela ut några tillägg. 

1 Skl PT Södersjöns Sally äg/för: Lisbeth Boden 

2 Skl IRSH Malstabodarnas Star äg/för: Claes Kennedy 

3 Skl PT Björås Elda äg/för: Björn Danås 

Stort tack för förtroendet att döma SFK’s segrarklass idag och stort tack till deltagare, Per-
Anders och familjen Wachtmeister. 

Jan Andersson, 

Minnesberg 2022-09-14 




