
ÖFK Stenåsa 
SKL 2022-10-23 
Domare: Hans Lundvall 

PH  LYNGBERGA MIRCO, SE32305/2016, äg & för Douglas Larsson, Gullspång 
PT  TOP POINT TINTIN, SE57342/2020, äg & för Alexander Bennergård, Lund 
PT  TOP POINT MIRA, SE37735/2019, äg & för Bertil Mårtensson, Svedala 
PT  VIIJÄGARENS LYRA, SE25087/2018, äg & för Per Olsson, Köpingsvik 
PT  TOP POINT IRIS, SE21484/2018, äg & för Henrik Nilsson, Lidköping 
PH  VATNSENDA FRAKKUR, SE47435/2017, äg Jörgen Junkergård, Karlstad, för Douglas 
Larsson, Gullspång 
EST  STINA, SE21994/2019, äg & för Alexander Bennergård, Lund 
IRSH  MALSTABODARNA STAR, SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy, Vallda 
PT  TOP POINT HERTA, SE21747/2016, äg & för Mona Hammar, Djursholm 
ESH  VALLARFJÄLLET’S C-BIRK, SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Aspås 
PT  AERIS BS BARBIE, SE37626/2020, äg & för Robert Åkerlind, Tvärålund 
EST  HAGALIDENS CARMENCITA, SE29140/2018, äg & för Kjell Gustafsson, Grimslöv 

Runda 1 

Mirco-Tintin 
Mirco söker i mycket bra fart och stil. Vinden är dålig så söket är oregelbundet. 
Tintin söker i utmärkt fart och stil revierar i stora slag men skär fram i terrängen. 

Mira- Lyra 
Mira söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i stora slag. Tar stånd men hönsen går 
och Mira är lugn. 
Lyra söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i stora slag. 

Iris-Frakkur 
Iris söker i utmärkt fart och stil, täcker den anvisade terrängen i stora slag. 
Frakkur söker i mycket bra fart och stil, täcker marken väl i stora slag. 

Stina-Star 
Stina söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i stora slag. Tar stånd men kan ej påvisa 
något vilt. 
Star söker i utmärkt fart och stil täcker marken i utmärkt i stora slag. 

Birk-Herta 
Birk söker i mycket bra fart och stil revierar väl i god kontakt i stora slag. Birk visar 
sekundering när partnern står men när partnern korrigerar sig så går Birk på. Utgår. 
Herta söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i stora slag har ett stånd som hon löser 
själv. 



Barbie-Carmencita. 
Barbie söker i mycket bra fart och stil, börjar fint i stora slag men går efter en hare. Utgår. 
Carmencita söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i stora slag. 

Rangering efter runda 1:  
Star. 
Lyra. 
Carmencita. 
Iris. 
Mira. 
Frakkur. 
Tintin. 
Micro. 
Stina. 
Herta. 

Runda 2 
 Mirco-Mira. 
Mirco söker i stora slag blir tidvis något öppen i sitt sök. 
Mira fortsätter sitt fina sök, tar stånd och reser friskt rapphöna men är tyvärr inte lugn. Utgår. 

Lyra-Tintin 
Båda hundarna söker i stora slag på stor majs stubb. Lyra tar stånd men det visar sig vara ett 
rådjur. 

Stina-Iris. 
Stina söker i stora slag, tar stånd och löser själv. 
Iris sekunderar alltför nära. Utgår. 

Star-Frakkur 
Star söker fortsatt utmärkt fastnar ibland på markvittring. 
Frakkur söker i stora slag, tar stånd intill tätt snår, reser friskt fasan är lugn i flog och skott, 
apporterar korrekt. 

Carmencita-Herta 
Båda hundarna söker i stora slag och täcker mycket mark. 

Runda 3 
Lyra-Mirco 
Lyra söker som tidigare. 
Mirco alltför intresserad av partnern. Utgår. 

Frakkur-Tintin 
Frakkur söker stort tar stånd långt ut i majsstubb hönsen går när vi är på väg upp. Frakkur är 
lugn. 
Tintin söker stort har fin chans på höns. 



Carmencita-Star 
Carmencita söker som tidigare, tar stånd och reser frisk men det var tyvärr ett rådjur. 
Star söker fortsatt fint tar stånd men kan ej påvisa något vilt. 

Stina-Herta 
Stina tar stånd intill ett tätt snår men vi får inget ut av detta vi ser en fasan lyfta efter 
koppling. 
Herta visar en flott sekundering. 

Rangering efter runda 3 
Frakkur 
Star 
Carmencita 
Herta 
Tintin 
Stina 
Lyra 

Runda 4 
Star-Tintin 
Star tar stånd i majsstubb, reser friskt rapphönskull och är lugn i flog och skott, apporterad 
utlagd fågel korrekt. 

Frakkur-Lyra 
Frakkur tar stånd långt ut men löser själv när vi nästan är framme. 
Lyra tar stånd och föraren anmäler, höns ses i luften men situationen kan ej bedömas. 

Carmencita- Stina 
Carmencita följer efter Rådjur ett tjugotal meter och viker sedan undan. Utgår. 
Stina sök som tidigare. 

Stina-Herta 
Herta stöter singelhöna långt ut och förföljer. Utgår. 

Runda 5 
Frakkur-Star 
Star klart över Frakkur. 

Placerade 
1 SKL Cert. Malstabodarna Star 
2 SKL Vatnesenda Frakkur


