
MFK KUNGSHUSBY UKL/ÖKL 2022-10-29 

Domare: Magnus Stenström 

Mark: Kungshusby Staxhammar 

Förhållanden: En härlig dag, molnigt men uppklarnande under dagen med sol. Stark västlig 

vind, 14 grader C. 

 

 

UKL 

IRST Remkilens U Easy SE22028/2021 äg & för Ulla Hansson 

Easy startar dagen i ett ungdomligt sök utan struktur i bra fart och stil. IF. Kommer sedan 

igång med högre intensitet och uppvisar bra till mycket bra fart och stil på klövervall. 

Kommer in i omställningsmark med partner och två fasaner lättar, kortare eftergång. 

Återvänder och fattar stånd, fasan lättar när förare närmar sig, skott, acceptabel eftergång. FS. 

Söker vidare som tidigare i mycket bra fart och stil på vall. Kommer in med partner längs 

kant, partner fattar stånd, Easy sekunderar spontant strax bakom, kort, då går fågel. Efterföljer 

en bit med partner. FS. 42 min, 2 UKL 

 

PT Rypeparadisets Donna NO58332/21 äg & för Ulf Jörgensen 

Donna startar dagen i hög intensitet, mkt bra till utmärkt fart och stil, revierar vall väl i breda 

slag med lagom djup. Tar även med sig skogskanten väl i varje slag. Visar jaktlig mognad. IF. 

Startar i andra släpp på en omställningsmark i för marken bra format, fortsätter senare på vall 

i utmärkt fart och stil, täcker marken väl. FS. Fortsätter uppvisa samma fina fart och stil i 

tredje släpp, följer kant på rapsfält föredömligt, kastar sig i stånd. När förare och skytt är på 

väg fram lättar rapphöns inom avstånd, skott, kort efter. FS. 40 min, 1 UKL 

 

EST Senjas Easy Go SE31497/2022 äg & för Birgitta Winberg 

Easy Go startar dagen i bra fart och stil på klövervall med ett par fina slag där hon tar med sig 

marken väl, blir sen offensiv och går långt ut. Söker in i grantätning och blir sen borta. 

Återfinns långt senare. IF. 12 min 0 UKL 

 

ESH Setterwalls Helags SE15806/2021 äg & för Marika Bladin 

Helags startar dagen i bra fart och stil, har ett ostrukturerat sök på vall, fastnar lite i 

kantzonerna. IF. Startar i för marken mycket bra i omställningsmark där han tar för sig i 

samarbete med förare. Markerar senare starkt i vägren, vänder upp mot mur där två fasaner 

lättar, kortare eftergång. FS. Tar för sig av rapsfält i bra till mycket bra fart och stil, täcker 

marken väl. Fattar kort stånd, rapphöna lättar, kortare eftergång. FS. Söker senare av stubb 

och omställningsmark i bra fart och stil. IF. Söker omställningsmark, går ut på fält och söker 

av vägren i vind, fattar stånd, avancerar på kommando, fattar stånd igen, reser två rapphöns, 

skott, kortare eftergång. FS. 56 min, 2 UKL 

 

GST Isliljans Betty Boop SE20399/2021 äg & för Anders Forsberg 

Betty startar dagen lite försiktig i godtagbar fart och stil på stor klövervall, har en markering 

som hon löser själv, lyhörd. IF. Söker senare av tät omställningsmark villigt i god kontakt 

med förare, fattar stånd och avancerar försiktigt på kommando, fågel kan ej påvisas. IF. Får 

sen söka ut på stort rapsfält och där hon tar för sig i stora fina slag i bra till mycket bra fart 

och mycket bra stil, stöter rapphöna och går efter långt. FS. Fortsätter åter på raps i mycket 

bra fart och stil, söker även av skogsholme. Lydig och välförd. IF. Har i slutet två kortare 

släpp i omställningsmark, söker väl i god kontakt. FS/IF. 62 min 0 UKL 

 

 



 

IRST Red Garlics Rosmarin SE53010/2021 äg & för Agneta Andersson 

Rosmarin startar på klövervall i hög intensitet, mycket bra fart och stil. Revierar marken väl, 

fastnar lite i kant zoner, men kommer sen igång. Söker även omställningsmark väl. IF. Lägre 

intensitet i andra släpp på vall, kommer med partner nära längs kant, fattar stånd mot högt 

gräs, rapphöns lättar. Går efter med partner en bit. FS. Visar tidigare höga intensitet, mycket 

bra fart och stil på rapsfält, täcker marken mycket väl i djup och bredd. Söker även av beklädd 

kulle väl. Lydig och välförd. IF. Söker vidare av stubb i samma stil och vidare in i 

omställningsmark i god kontakt. IF. Söker av omställningsmark väl, stöter rapphönskull med 

kort eftergång. FS. 62 min 0 UKL. 

 

GSH Fjällpilens AA Yes SE22354/2021äg & för Hans Ramström 

Yes startar i bra fart och mycket bra stil på klövervall, stöter 2 fasaner med partner i 

omställningsmark, kortare eftergång. Söker sedan vidare, fattar stånd som han själv löser, 

kommer senare ner mot vass, kastar sig 90 grader i stånd, dessvärre går fasan. Fortsätter sök. 

FS. Söker av tät omställningsmark mkt väl i god kontakt, går villigt in i det täta. IF. Uppvisar 

mycket bra fart och stil på stor rapsåker, söker av marken väl i djup och bredd i god kontakt. 

FS. Söker vidare i omställningsmark med olika partners i tre omgångar, villigt, intensivt i god 

kontakt. IF/FS/IF. 56 min 0 UKL 

 

 

 

ÖKL 

IRST Remkilens w-Niki SE56503/2017 2021 äg & för Ulla Hansson 

Niki startar i medvind på stor vall, söker av marken i bra till mycket bra fart och stil, får 

senare sidvind och täcker då marken väl. Jobbar jaktklokt i given terräng. FS. Söker senare i 

väl i omställningsmark i god kontakt med förare. IF. Söker i tredje släpp av rapsåker och 

områden med slån i bra fart och bra stil. Niki söker av kant zon mot slån, fattar stånd, 

avancerar på kommando, reser singelhöna, skott. Går efter något. Apporterar utlagd fågel 

godkänt. FS. 40 min, 2 ÖKL. 

 

GSH Sansetters Together SE21482/2016 äg & för Lena Sanfridsson 

Together startar på stor vall i medvind i vägvinnande hanhundsgalopp, i bra fart och bra stil. 

Har en markering som han löser själv. Kommer senare in mot omställningsmark, fattar stånd, 

Kull med höns lättar framför Together och han kan ej hålla sig och går efter. FS. 9 min, 0 

ÖKL 

 

PH Cooper-Envoy Se29222/2017äg & för Elisabeth Söderström 

Cooper startar i mycket bra fart och stil på stor vall, tar för sig av marken väl i tidvis mkt stora 

slag, men i kontakt. Kommer ner mot partner som befinner sig i stånd, sekunderar ej. IF. 9 

min, 0 ÖKL 

 

PH Milpoints Spader Ess SE48023/2020 äg & för Olle Thulin 

Ess startar i utmärkt fart och i utmärkt stil på stor vall, revierar marken väl, såväl i djup som 

bredd i god kontakt. Passerar singelhöna i medvindssök som går upp bakom Ess som 

fortsätter sitt sök. Har vid två tillfällen stånd som han löser själv. Går mot två parners och får 

därför ett långt släpp där han till trots uppvisar samma utmärkta fart och stil under hela 

släppet. FS. I tredje släpp startar Ess i medvind längs grusväg och raps, kastar sig i stånd efter 

10 meter, singelhöna lättar och Ess går dessvärre efter med partner. FS. 27 min, 0 ÖKL 

 



 

PH Skarpröets Orm SE21483/2018 äg & för Nils Oscarsson 

Orm startar på stor stubb/vall i mycket bra fart och stil, täcker marken i stora slag. Har tre 

stånd som han löser själv. IF. Söker vidare i samma stil i god kontakt, söker även villigt av 

område med högt gräs. Hittas i stånd nära stående partner, båda hundarna löser ut själva. Hitta 

senare i stånd, får resningsorder, fågel kan ej påvisas. FS. Startar senare på rapsfält kantat av 

buskmark, stöter singelhöna och går efter. FS. 40 min, 0 ÖKL 

 

IRST Red Garlics Pommery Champagne SE39472/2020 äg & för Agneta Andersson 

Pommery startar på vall i bra fart och stil, arbetar i god kontakt, får även med sig kantzoner 

väl. FS. Söker senare ner mot vass i mycket bra fart och stil, anpassar farten i högt gräs, 

återfinns i stånd i nära stående partner, löser själv. Stöter senare fasan och går efter. FS. 31 

min, 0 ÖKL 

 

PH Black Luckys Frans Hugå SE28935/2016 äg & för Per Ericsson 

Hugå startar i medvind på stor stubb/vall i mycket bra fart och stil. Går långt ut och lägger 

upp ett medvindssök och täcker marken i stora slag. Tar senare ett långt slag ut och blir borta i 

högt gräs, återkommer efter en stund. IF. Söker i andra släpp av tät, hög vegetation i mycket 

god kontakt med förare, söker villigt in i det täta. IF. Starter i medvind längs grusväg och 

raps, partner kastar i stånd, singelhöna går och dessvärre följer Hugå som är i området efter 

tillsammans med partner. FS. 33 min, 0 ÖKL 

 

Jag vill tacka alla deltagare för en trevlig dag ute i markerna och för förmånen att se era 

härliga hundar. Jag vill även tacka våra två markledare Janne och Peter för utmärkt guidning. 

 

Hälsningar 

 

Magnus Stenström 

Saltsjö-Boo  

 


