
Drevprov November
ABRAMSÄNGS APOLLO SE29347/2019 H e J SEUCH PIIPANLAUMAN PEETU SE47527/2012 u J SEUCH SEJCH FREJA
SE37993/2015 Äg: Ingemar Sjöberg, Eksjö.  
17/11. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Hunden söker ut mycket bra, upp till 700 meter, går på harslag men lyckas ej resa vilt. Släpp 2:
Hunden söker ut bra men finner ej slag. Släpp 3: Hunden söker ut bra, en längre sträcka men ej så systematisk. Släpp 4: Hunden söker ut
mycket bra, går på slag, troligen hare, kommer in i annat område när det närmar sig koppling och får då ett upptag på rå. Provdagen tar slut,
drevet återvänder och hundägaren blåser in hunden på fullt drev inom synhåll på ca 75 meters avstånd. Rå 15  
EP: 4 - 2 - 3 - K - K - K - K - 1 - 3 = 13 DFK: 6.9 SFK: 86 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 0 Rå  

ACKERS ZAPPA SE21897/2020 H e SEJCH SEVCH SKARARPS BELLO SE33775/2012 u SEJCH STENVALLENS ALMA SE33763/2012
Äg: Lisa Gunnarsson, Sävsjö.  
15/11. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Fick slag strax efter släpp som han väckte rikligt på och hade svårt att hitta något utslag på. Vi
förflyttade oss med hunden okopplad cirka tre hundra meter där hunden återigen började väcka och så småningom tog upp och drev i
sjutton min. fick dötappt när drevet kom i tidigare drevlöpa och visslades in på etthundra femtio meter. Släpp 2: Hunden söker mest inom
synhåll men får slag och gör ett bra slagarbete som resulterar i ett mycket bra rådrev till full tid som buktade mycket bra med en tappt innan
full tid, rå avspårat på sandig skogsväg, hunden kopplad på löpan under fullt drev. Okänt 17, Rå 104(21)  
EP: 2(1) - 4 - 2 - 3 - 3 - 4 - 3 - 2 - 3 = 26 DFK: 8 SFK: 115 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

AMANDA II SE37557/2016 T e SKOGSDALENS PRICKEN S20352/2009 u J DREVSTIGENS ÄSTER SE19608/2014 Äg: Philip Nilsson,
Värnamo.  
26/11. Domare: SABINE DINNING. Släpp1: Loss och reste 2 rå, synliga med hund efter ca 2 min efter upptag, sen tillbaka över väg där de
delat på sig, såg oss och sträckte i lite större bukt till full tid. Drevet bitvis hackigt i blötområden, där även tappten blev. Inkallad på 218 m.
Släpp 2: Loss och söker ut i vårt närområde med något väckskall men reser ej där. Vi flyttar lite då sticker hon ut och reser nytt rå som
avspåras på 2 ställen, och fick lite vind av oss, men buktar riktigt fint, med en mindre tappt men hittar löpan igen och driver till full tid.
Inkallas även från detta drev 142m. Rå 92(9), Rå 92(9)  
EP: 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 - 5 = 30 DFK: 7.79 SFK: 87 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

BRUNABOSKOGENS MAJA SE27411/2019 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEJCH SEUCH GÅSMYRENS
ELLA SE50606/2014 Äg: Arnold Pettersson , Bottnaryd .  
24/11. Domare: MAGNUS ENOCSON. Släpp 1: Hunden får slag efter kort sök och slagarbete. Driver i två repriser, får sedan tappt som
hunden inte klarar att reda ut. 3-4 längre, icke noterbara tappter. Stora delar av drevet buktar trångt. Kopplas på tappten. Rå avspårat. Släpp
2: Hunden söker relativt trångt, får sedan harslag. Klarar inte att resa haren, hundägaren väljer att koppla efter en stund. Släpp 3: Hunden
söker relativt trångt, reser vilt efter en dryg timme, troligtvis hare. Kort drev, sedan tappt. Hundägaren väljer att koppla. Släpp 4: Släpper i
nytt område. Hunden verkar nöjd för dagen och söker trångt och hittar inga slag. Hundägaren väljer att koppla och dagen avslutas. En
trevlig tik, som säkert kan bättre. Rå 75(14), Okänt 9  
EP: 2(1) - 2 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 25 DFK: 6.7 SFK: 85 JL: Bra  
Pris: Ökl, 2 Rå  

DREVER TASSENS BELLA SE31982/2017 T e SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE
SE45321/2013 Äg: Roger Johansson, Gnosjö.  
05/11. Domare: CHRISTOFFER THALIN. Tiken söker ut bra och reser okänt djur men troligtvis räv då det blir tyst på ett gryt och tar slagen
tillbaka. Tiken går ut på rejält sök och reser rå som buktar bra och rå synligt 2 ggr. Tiken får dötappt och lyckas ej resa om, kopplas och byter
trakt. Tiken får snabbt slag men lyckas ej resa och gör en återgång till oss. Söker bra men hittar ej något. Byter trakt och släpps vilket
resulterar i ett påstick på okänt djur som hon inte lyckas driva mer en någon minut. Kommer tillbaka och hund söker utan resultat. Tiken
kopplas och provet avslutas. Okänt 5, Rå 50, Okänt 5(35)  
EP: 5 - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 = 30 DFK: 7.5 SFK: 110 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 3 Rå  

DREVERENOCS ASSI SE47280/2017 T e J LÅNGSJÖBÄCKENS ACKE SE47810/2012 u J LINGVALLEN BARZA SE29791/2010 Äg:
Magnus Enocson, Skillingaryd.  
18/11. Domare: SUNE HANSSON. Tiken har 3 upptag på godkända drevdjur. Drev 1: Går i en repris över stor å , föraren väljer att koppla.
Drev 2: Reser hare synlig i upptaget,sträcker ut får tappt på gödslad åker och kopplas. Drev 3: Reser rå, driver i två repriser, får en lång
tappt när rå går i samma löpa , löser tappten och driver till full tid. Alla drevdjuren synliga under drev. Rå 63, Hare 20, Rå 113(19)  
EP: 3 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 30 DFK: 8 DFT: 7 SFK: 85 SFT: 85 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå  

DRIVABOS COLLUM SE49734/2017 H e SEVCH NAVERUDS ÄLVIS III S41525/2008 u DRIVABOS ERIS SE33313/2015 Äg: Josefin
Börjesson, Hok.  
05/11. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Hund får omg. slag, reser rå som ses 2 ggr med hund 1 och 3 minuter efter. Hunden har ett
lugnt drevsätt som får djuren att bukta i lagom stora bukter. Har några ej noterbara tappter. Vid full tid ropas hunden in på drev på 232 meter.
Släpp 2: Ägaren ville ha hare så hunden släpps i ett område där det brukar finnas hare. Hunden gör en vid sökrunda utan att ta kontakt med
ägaren. Hittar slag och reser rå som vi ser 2ggr med hunden 1 minut efter. ett trångt buktande drev med en tappt i en blötmosse. Hunden
lägger av och kommer till ägaren. Hunden är då mycket ovillig att gå ifrån ägaren så vi anar att något hänt i skogen, tex, mött ett vildsvin
eller något som skrämt hunden. Släpp 3: Börjar med ett obefintligt sök. Hunden lämnar inte ägaren utan stannar vi så stannar hunden.
Någon gång gick han tillbaks till bilen. Till sist började vi röra på oss och då börjar hunden söka. Får slag och upptag. Kort drev och går
sedan tyst i löpan tills han kallas in och provet avslutas. Rå 99, Rå 61(6), Okänt 3  
EP: 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 4 - 5 = 32 DFK: 10.1 SFK: 74 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS EZZY SE32589/2018 T e J SEJCH BAKKESKOGEN'S FYCOM NO46862/15 u J FALLASKOGENS ZAZZA
SE57003/2015 Äg: Stig Eckervad, Habo.  
05/11. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Snabbt upptag på rå som sågs en gång med tiken två min. efter ( observatör såg även han en
gång rå med hund två min, efter) ett klockrent drev utan några tappter som buktade bra. Kopplades på fullt drev. Släpp 2: Upptag på rå efter
ett bra slagarbete som drevs utan noterbara tappter till full tid. Rå sågs tre gånger med tiken två minuter efter, ett trångt buktande drev med
någon ej noterbar tappt. Kopplades på fullt drev. En mycket drevsäker tik som var ett nöje att lyssna på. Rå 94, Rå 105  
EP: 3 - 5 - 5 - 5 - 3 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 DFK: 7.5 SFK: 120 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS XO SE43679/2017 H e NOJCH SEJCH RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J FALLASKOGENS YATSI
SE43919/2015 Äg: Johan Andersson, Smålandsstenar.  
24/11. Domare: DANIEL FÄLTH. Släpp 1: Söker ut bra får snabbt slag som leder till upptag, driver i en repris till full tid, utan någon noterbar
tappt, kopplas på löpan, rå synligt två gånger med hunden en till två minuter efter. Släpp 2: Söker ut bra och bra samarbete och får slag,
reser rå som avspåras, drevdjuret går ifrån domarlaget ca 1,5 km, och buktar till full tid utan någon noterbar tappt, blåses in på tappt ca
300m, hunden kommer till föraren och provet avslutas. För dagen en mycket trevlig hund. Rå 92, Rå 92  
EP: 3 - 4 - 3 - 5 - 5 - 3 - 3 - 2 - 3 = 31 DFK: 6.5 SFK: 74 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  



FOGDEGÅRDENS GIGOLO SE46894/2020 H e J RR SEJCH EKARPSGÅRDENS YTO II SE44510/2018 u J SEVCH NORDUCH C.I.B.
FOGDEGÅRDENS CHEEKY SE57429/2015 Äg: Leif Gustafsson, BREDARYD.  
11/11. Domare: ROGER JOHANSSON. Släpp 1: Söker ut bra och får upptag på rå som han driver i två repriser till full tid. Efter full tid blåses
hunden in på fullt drev på 210m och provet avslutas. Rå synligt med Gigolo en min efter, en trevlig och duktig unghund. Rå 81(10)  
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 5 = 32 DFK: 10 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ukl, 1 Rå  

OVANSKOGENS FIA SE27164/2017 T e J FRILJUSETS BILLY SE43690/2012 u J SEUCH FALLASKOGENS DIXI SE19611/2014 Äg:
Dennis Johansson, Hestra.  
05/11. Domare: MARK JOHANSSON. Släpp 1) Påstick på troligtvis hare, som går ut på väg som hunden tappar där. Kopplas. Släpp 2)
Upptag på rådjur som går i normala bukter. Några noterbara tappter. Tappar sedan drevdjuret när det går i sina drevlöpor. Tar sedan
bakspåren tillbaka och kopplas. Släpp 3) Bra slagarbete och upptag på rådjur. Går i normala bukter utan noterbara tappter. Inkallas på drev
inom synhåll, vid full tid. Släpp 4) Bra slagarbete och upptag på rådjur som visar sig efter 7 min, med hunden ca 1/2 min efter. Inkallning och
koppling efter provdagens slut. Okänt 6, Rå 83(19), Rå 94, Rå 47  
EP: 4 - 4 - 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 = 32 DFK: 7.6 SFK: 92 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 3 Rå  

RIVER RACE BIANCA SE20962/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH NILLAS CASTOR CLIFF S51743/2009 u SEJCH
SEUCH RIVER RACE JAFFA SE38657/2014 Äg: Magnus & Ing_Mari Grahn, Sävsjö.  
05/11. Domare: DANIEL FÄLTH. Släpp1. Hunden söker ut bra , ca150-200m , inga slag hittas, kopplas. Släpp 2. Bra sök hittar till sist slag ,
reser rå som är sågs med hunden ca 1min efter, driver utmärkt till full tid, en ej noterbar tappt .Ropas in på fullt drev. Släpp 3. Bianca söker
ut ok, få slag o reser rå ( avspårat 2 gånger ) driver detta till full tid i två repriser, varav den sista gick lite hackigt. ropas in på fullt drev ca 210
m , En mycket spårnoga tik som är ärlig i skogen. Rå 93, Rå 91(9)  
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 5 = 34 DFK: 6.2 SFK: 92 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 H e J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u DKJCH SEJCH STRELLUF
ANJA DK12416/2012 Äg: Sabine Dinning, Rydaholm.  
05/11. Domare: BO ANDERSSON. Släpp1. Söker ut mycket bra, får snabbt slag, snabbt upptag på rå som avspåras, buktar bra i
skogsbevuxen mosse till full tid, någon ej noterbar tappt , kopplas på löpan. Släpp 2. Söker mycket bra, få snabbt slag, upptag på rå ,som
går i två repriser, till full tid , får en längre tappt vid dike o blötmosse. Rå sågs 3 gånger med hunden 1-3 min efter. kopplas på löpan. Rå
120, Rå 107(29)  
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 32 DFK: 6.5 SFK: 88 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  


