
MFK FÄLTPROV TROSSNÄS, VÄRMLAND 

UKL/ÖKL 2022-11-13 

Domare: Jan Andersson, domarelev Alexander Johansson 

Skytt och markledare: Åke Svensson 

Mark: Trossnäs gård 

Förhållande: Gråmulen dag. I det närmaste vindstilla på morgonen, mera vind allt eftersom 
dagen gick. God tillgång på fågel. 

UKL 

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

 Börjar i mycket bra fart stil samt format. Bra till mycket bra reviering. Stöter fasan och är 
helt lugn. I andra släpp förbättras revieringen till mycket bra. Partner stöter rapphöna i tredje 
släpp. Rosmarin bibehåller sina goda egenskaper över dagen. I sitt femte och sista släpp stöter 
Rosmarin rapphönskull och förföljer långt. 

EB; FIS, FIS, FIS, fem släpp totalt ca 50 min, 0 pris i UKL 

PT ANNEBORGS EIRA SE47061/2021, äg & för Malin Örne, Falun 

Börjar i bra till mycket bra fart, stil och format. Mycket bra reviering. Förbättrar i andra släpp 
stilen till mycket bra, partner stöter rapphönskull. Fortsätter i tredje släpp som tidigare, tyvärr 
utan att lyckas komma för fågel. I fjärde och sista släpp mattas Eira och tappar såväl ork som 
fart och avslutas för dagen. 

EB: FIS, fyra släpp, totalt ca 34 min, 0 pris i UKL 

PT FUGLEDES E FJÄLLA SE65736/2021, äg & för Therese Holmberg 

Startar i mycket bra fart och stil i ett väl upplagt biotopsök i anvisad terräng. Föraren anmäler 
stånd, Fjälla reser djärvt utan att kunna påvisa fågel. Kort därefter trampar domarna upp 
fasantupp. Partner har fågelarbete. Visar i andra släpp mycket bra till utmärkt fart, stil format 
och reviering i mycket god kontakt med sin förare. Visar vid ett par tillfällen en tendens att 
bevaka partnern, dock utan att vi bedömer att denne påverkas negativt. Fjälla fattar stånd i 
bräskmark. Reser villigt och precist på order, rapphöns lättar och Fjälla är helt lugn i flog och 
skott. 

EB: FIS, FF, två släpp, totalt 20 min, 1 pris i UKL 

IRST RED GARLICS QANTE SE33393/2021 äg & för Agneta Andersson, Vedevåg 

Börjar i mycket bra fart, stil och reviering i ett väl anlagt biotopsök i anvisad terräng. Föraren 
anmäler stånd, Quante reser i etapper men kan inte påvisa fågel. Senare nytt stånd. Quante 



reser villigt på order och får upp fasanhöna. Går långt efter och avslutas för dagen med ett 3:e 
pris. 

EB: FF, ett släpp, totalt ca 10 min, 3 pris i UKL 

GST ZETTERTJÄRNS QRUT-IZZA SE21699/2021, äg & för Jon Eirik Stensby, Mangskog 

Startar i godtagbar fart, stil och reviering. Går senare upp sig något till godtagbar till bra 
reviering och format. Kommer sig idag inte riktigt ut i ett jaktbart sök och avslutas efter tre 
släpp. 

EB: IF, tre släpp, totalt 27 min, 0 pris i UKL 

EST SETTER ETTER AV FRYDENTOPP NO41561/2021, äg & för Henning Rud, Norge 

 Går i första släpp i mycket bra fart, stil och reviering i ett något öppet sök. Förbättrar i andra 
släpp söksupplägget till mycket bra, stöter rapphönskull och går efter. Går som tidigare i 
tredje släpp, stöter singelrapphöna och går på nytt efter. En trevlig unghund som nu haft två 
upplagda chanser på fågel och därför avslutas. 

EB: FIS, FIS, tre släpp, totalt ca 27 min, 0 pris i UKL 

EST FALCSAGANS ILSE SE22660/2021, äg & för Oskar Nordberg 

En stark hund som är ute i fem släpp utan att mattas. Går över dagen i mycket bra fart och stil 
i utmärkt reviering och format. Jagar i god kontakt med sin förare, förs diskret med små 
medel. Partner för fågel i andra släpp. I femte och sista släpp stöter Ilse tillsammans med 
partner fågel och båda hundarna går tyvärr efter. 

EB: FIS, FIS, fem släpp, totalt ca 45 min, 0 pris i UKL 

ÖKL 

PT EAST MEADOWS ZINGO SE25537/2019 äg & för Susanne Legneskog, Sollebrunn 

Startar i bra fart, stil och format. Bra till mycket bra reviering i mycket bra kontakt med sin 
förare. Stilen störs något av bitvis låg huvudföring. I senare släpp förbättrar Zingo samtliga 
egenskaper till mycket bra. I fjärde släpp går Zingo tillsammans med partner in i bräskmark, 
stöter rapphöns och är för orolig för klassen. 

EB: FIS, fyra släpp, totalt ca 35 min, 0 pris i ÖKL 

PH JAKTGLÖDENS NIKE SE29164/2018, äg & för Joakim Andersson 

Går i mycket bra fart stil och format. Bra reviering som bitvis blir något öppen. Blir i andra 
släpp något ensidig i dikeskant. Förbättrar senare revieringen till bra till mycket bra men 
tappar något i fart. I fjärde släpp går Nike tillsammans med partner in i bräskmark, stöter 
rapphöns och är för orolig för klassen. 

EB: FIS, fyra släpp, totalt ca 35 min, 0 pris i ÖKL 

PH EAST MEADOWS BUGATTI SE19873/2020 äg & för Christer Wallerby, Oslo 



Går i mycket bra fart, stil och format i en bra till mycket bra reviering utifrån bitvis öppet sök 
och en tendens att söka sig till dikeskant. I andra släpp går Bugatti upp sig och söket 
förbättras till mycket bra. Tröttnar något i tredje släpp och får inte med sig den anvisade 
marken fullt ut. I fjärde släpp fattar Bugatti direkt ett stilfullt stånd i bräskmark. Reser villigt 
och precist på order. Fågel fälls och Bugatti apporterar fälld fågel korrekt i mycket besvärlig 
terräng. 

EB: FF, fyra släpp, totalt ca 35 min, 2 pris i ÖKL 

GSH ZETTERTJÄRNS PROZECCO SE57765/2020 äg & för Marie Graffman Sahlberg, 
Bälinge 

Börjar i mycket bra fart och stil men stöter omgående fasan och går efter. Utgår. 

EB: FIS, ett släpp, totalt ca tre min, 0 pris i ÖKL 

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

Startar i mycket bra fart, stil och format i en bra reviering. Är borta en stor del av släppet och 
när Cordelia återkommer förläggs söket längs med dikeskant. Direkt i andra släpp fattar 
Cordelia stånd. När vi är på väg fram tjuvreser Cordelia rapphönskull och är för orolig för 
klassen. Utgår. 

EB: FF, två släpp, totalt ca 12 min. 0 pris i ÖKL 

IRST RED GARLICS POMMERY CHAMPAGNE SE39472/2020, äg & för Agneta Andersson, 
Vedevåg 

Går över dagen i mycket bra fart, stil, format och reviering i mycket bra kontakt med sin 
förare. Blir vid några tillfällen lite rotig när hon kommer in till föraren men inget som stör 
helhetsintrycket. Partner har fågelarbete i fjärde släpp. Champagne sekunderar stilfullt och 
spontant. Strax därefter nytt fågelarbete för annan partner. I femte och sista släpp hittar vi 
Champagne i ett stramt stånd på stubben. Hon reser på order och får upp rapphönskull. Fågel 
fälls men tyvärr vill inte Champagne apportera den fällda fågeln. 

EB: FIS, FIS, FF, fem släpp, totalt ca 45 min, 0 pris i ÖKL 

PH EAST MEADOWS TITAN SE23142/2017, äg Margareta Hallander, för Susanne 
Legneskog, Sollebrunn 

Inleder i mycket bra stil, format och reviering i en mycket god kontakt med sin förare. Farten 
är bra. Förbättrar i senare släpp stilen till mycket bra då Titan höjer huvudföringen. Direkt i 
andra släpp stöter partner fågel. I sitt fjärde och sista släpp fäster Titan ett stramt stånd. Reser 
godtagbart och mycket försiktigt. Är helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel mycket 
bra. 

EB: FIS, FF, 4 släpp, ca 35 min, 3 pris i ÖKL 

Stort tack till Mellansvenska och tjänstgörande domare Jan Andersson för att jag fick 
möjlighet att delta som domarelev. 



Minnesberg och Åsbro, 22-11-23 

Jan Andersson och elev Alexander Johansson 


