
MFK FÄLTPROV TROSSNÄS, VÄRMLAND 

UKL/ÖKL 2022-11-11 

Domare: Kristina Edh 

Mark: Trossnäs gård 

Förhållande:  

UKL 

IRST RIPFINNARENS EPA VÄRJA SE16718/2021 äg Peter Erenheim Enköping, för Amir 
Saidizand 

Värja söker i mycket bra fart och stil , formatet blir något öppet, mattas något utöver släppet. I 
senare släpp förbättrar Värja sitt format till mycket bra, försvinner in i skogen , återkommer 
innan släppet är slut. I medvindssläpp blir Värja något försiktig, hittas i stånd inne i 
träddunge, reser villigt på order och kan stoppas acceptabelt  2 UKL 
3 släpp, 35 min, FF 

PH ANNEBORGS LOKE SE47052/2021 äg & för Leonora Jonsson, Strömsholm 

Startar något omoget, söker i bra -mycket bra fart och stil, formatet är bra önskar mera  bredd 
i söket. Fortsätter senare med ett sök som är godtagbart , har flera markeringar och stånd där 
partner kopplas, blir för ineffektiv och utgår. 0 UKL 
2 släpp, 20 min IF 

IRST RED GARLICS ROSMARIN SE53010/2021 äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 

Mycket bra fart och stil , i ett bra format som där bättre plan i söket önskas, förbättrar sig 
under dagen, fart/stil och format är mycket bra, får kopplas flera ggr på partners, markeringar/
tomstånd. I slutet av dagen mattas Rosmarin ngt formatet blir stort och öppet,  

0 UKL 4 släpp, 40 min IF 

PH VENATIOS CHARM SE19481/2021 äg Jörgen Junkegård Karlstad, för Douglas Larsson 

Startar med att visa intresse för partner, kan kallas till ordning och I utmärkt stil, mycket bra 
fart och ett bra format där bättre kontinuitet önskas avsöker Charm marken. I kommande 
släpp söker Charm tidvis i mycket bra format , visar dock återigen intresse för partner som 
blir störd och Charm utgår. 0 UKL 3 släpp, 30 min IF 



ESH SETTERWALLS HELAGS SE15806/2021 äg Marika Bladin, Falun, för Göran 
Andersson 

Helags avsöker marken i mycket bra fart och stil i ett bra format som blir stort och öppet. 
Senare fortsätter Helags som tidigare ses i stånd i kanten av ett bräske långt fram i terrängen, 
går in i bräsket utan att vi ser vad som sker, fasaner lättar i omgångar och Helags tar en liten 
sväng efter. Fortsätter som tidigare, blir egenrådig utöver dagen. 0 UKL 4 släpp 40 min FS 

PT ANNEBORGS NORNA SE47062/2021 äg & för Karin Olsson, Falun 

Norna söker i bra-mycket bra fart och stil i ett godtagbart-bra format som blir något 
småskuret, önskar mera bredd och djup . Har en chans på fasan som lättar i hennes närhet. 
Fortsätter som tidigare 0 UKL 3 släpp 30 min FS 

ÖKL 

IRSH VENATU DN HURRICANE SE16898/2021 äg Dag Teien, Umeå för Amir Saidizand 

Startar lite lojt i mycket bra stil, bra-mycket bra fart i ett bra format .Stånd, avancerar villigt 
på order utan att vilt kan observeras. Går upp sig under dagen till ett sök i utmärkt fart och 
stil, mycket bra format, fasan lättar i område där Hurricane finns utan att situationen kan 
bedömas, i slutet av dagen chans på rapphönskull. 0 ÖKL 3 släpp 30 min FS 

PT JAKTGLÖDENS CORDELIA SE29161/2018 äg & för Joakim Andersson, Lidköping 

I mycket bra fart och bra stil i en något kort galopp . Formatet är mycket bra där C tar med sig 
hela bredden med mycket bra reviering. Senare söker som tidigare, fågel i luften i täckt 
terräng , stånd , avancerar villigt på order utan resultat, detta upprepar sig och Cordelia utgår. 
0 ÖKL 2 släpp, 20 min FS 

PH BLACK LUCKYS FRANS HUGÅ SE28935/2016 äg & för Pelle Eriksson, Vänge 

Frasse söker i ett bra format som är stort och öppet, fart och stil är mycket bra. senare visar 
Frasse upp en mycket bra reviering, fågel i luften från det bräske där hundarna befinner sig. 
Fortsätter som tidigare hela dagen, har chans på fågel. 0 ÖKL 3 släpp 30 min FS 

IRST RED GARLICS LINGON SE12601/2018 äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 
I bra fart, mycket bra stil och format avsöker Lingon det anvisade fältet. Senare under dagen 
ser vi Lingon i stånd, hon avancerar mycket försiktigt, nytt stånd,fasan lättar och som vi ser 
ramla på andra sidan ån, Lingon söker ihärdigt och erfaret efter den träffade fasanen utan 



resultat, vid kontroll finner vi ingen fasan och vi lägger ut en apport som Lingon apporterar 
korrekt. 3 ÖKL 2 släpp, 25 min FF 

GST GLAVARIS QZ EMMYLOU SE30508/2020 äg & för Jennie E Kenani, Mölndal 

Emmy startar i bra  något tung stil, bra fart i ett godtagbart format där större bredd och djup 
önskas.  Går upp sig något i nästa släpp, partner har fågelarbete och Emmy kopplas, blir 
senare återigen småskuren i söket och avslutas 0 ÖKL, 2 släpp 20 min FS 

GST ISLILJANS AMAPOLA SE42072/2020 äg & för Tony Eriksson, Falun 

Amapola startar i bra  något tung stil, bra fart i ett godtagbart format där större bredd och djup 
önskas. Kommer i sitt senare släpp inte ut i ett godtagbart sök och avslutas. 0 ÖKL 2 släpp, 20 
min FS 

GST ISLILJANS ANGEL SE42068/2020 äg & för Tony Eriksson, Falun 

Söker i mycket bra fart, stil och format, revierar marken väl. Fortsätter i samma stil dagen ut. 
0 ÖKL 3 släpp 35 min FS 

PH SKARPRÖETS ORM SE21493/2018 äg & för Nils Oscarsson, Malung 

I mycket bra-utmärkt fart och stil , mycket bra format avsöker Orm marken, markerar långt 
ute, stånd, rapphöns lättar och Orm förföljer tyvärr. 0 ÖKL 1 släpp, 10 min FF 

Krok 110/12  
Kristina Edh


