
Drevprov December
ABRAMSÄNGS APOLLO SE29347/2019 H e J SEUCH PIIPANLAUMAN PEETU SE47527/2012 u J SEUCH SEJCH FREJA
SE37993/2015 Äg: Ingemar Sjöberg, Eksjö.  
20/12. Domare: KARIN ÅSTRÖM. Släpp 1: Hunden går direkt ut på sök och kommer efter en stund på slag. Efter ett längre slagarbete kom
upptaget. Drevet drog först iväg för att sedan bukta mer. Hunden har ett kraftfullt hanhundsskall som vi hörde på över 1 km håll. När full tid
uppnåtts söker vi oss närmare drevet för att kunna kalla in hunden. När hund och förare hade ögonkontakt var det lätt att bryta drevet och
kalla in hunden. Släpp 2: Nytt område. Hunden går direkt ut ifrån oss och upptaget kommer efter 6 minuter utan noterbara slag före. Drevet
går utan noterbara tappter och rådjuren syntes vid ett tillfälle. En mycket drevsäker hund med ett njutbart skall. Likaså här var det inte svårt
att bryta på drev bara vi kom nära hunden. Ingen egen återgång under dagen. Rå 142, Rå 115  
EP: 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 - 3 = 29 DFK: 7.5 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

ACKERS ZAPPA SE21897/2020 H e SEJCH SEVCH SKARARPS BELLO SE33775/2012 u SEJCH STENVALLENS ALMA SE33763/2012
Äg: Lisa Gunnarsson, Sävsjö.  
15/12. Domare: MAGNUS GRAHN. Släpp1: Hunden söker ut men finner inga slag, kommer till oss och vi flyttar oss en bit. Hunden får slag
och reser RÅ som går i två repriser. RÅ ses med hunden en minut efter. Inkallas på tappt på 250 meter. Släpp 2: Hunden får snabbt slag och
reser RÅ som drivs i två repriser. RÅ ses med hunden två minuter efter. Buktar trångt. Hunden får problem i båda dreven när RÅ går i gamla
löpor. Inkallad på tappt på över 200 meter. Släpp 3: Inget upptag. Rå 62(28), Rå 71(8)  
EP: 2 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 - 3 = 27 DFK: 6.9 SFK: 102 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå, 2 Rå  

BIABYS YAZZA SE10155/2019 T e SKOGSDALENS KING SE43463/2015 u JANA SE10249/2012 Äg: Leif Borefur, Sävsjö.  
17/12. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Hundägaren vill ha hare och vi går där det brukar finnas hare. Hunden känner lite vittring med
något enstaka skall men inget upptag. Vi går en bit och hunden får slag och upptag. Drevet går i två repriser till full tid. Rådjuret sågs en
gång med hunden ca en minut efter. Släpp 2: Hundägaren vill återigen gå där hare observerats tidigare, hunden söker men finner ej slag. Vi
går en längre sträcka in i skogen och där får hunden slag och upptag på rå som avspårades i snövall. Drevet går i mycket snäva ringar inom
550 meter. När drevet kommer nära den skogsväg som vi står på får hunden vind av oss och bryter och kommer till ägaren. Det var vasst
före där det låg snö inne i planteringar. Rå 103(11), Rå 28  
EP: 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 = 31 DFK: 7.5 SFK: 110 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 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 .  
17/12. Domare: JONAS SÖDERBLOM. Sl.1: Söker ut direkt över 400m, efter kontakt med förare, gör kortare sök får slag och reser Rå som
drivs i väldigt stora bukter till full tid med 2 noterbara tappter. Tiken har lite problem med tappterna. Drevets sista del går klockrent. Kopplas
på löpan. Rå avspårat. Sl.2: Söker ut över 400m något långsammare, efter kontakt med förare nytt kortare sök, får slag och reser Rå som
går i normala bukter till full tid i en repris. Rå observeras 2 gånger med hunden 1,5-2,5 min efter. Inkallas på drev på 150m. En mycket ärlig
tik i god kondition. Rå 110(44), Rå 92  
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 4 = 32 DFK: 7 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

DREVER TASSENS BELLA SE31982/2017 T e SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN SE12316/2011 u SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE
SE45321/2013 Äg: Roger Johansson, Gnosjö.  
16/12. Domare: MAGNUS ENOCSON. Släpp 1: Kort sök med omedelbart upptag. Hunden driver bra i dryga 40 min, får sedan tappt som
hunden inte reder ut. Kallas in på tappt/återgång. Släpp 2: Kort sök med omedelbart upptag. Hunden driver bra i dryga 40 min, får sedan
tappt som hunden inte reder ut. Vid återgång går domaren/hundföraren tillbaka till tapptområdet tillsammans med hunden. Hunden lyckas
inte hitta slagen. Hunden kopplas. Släpp 3: Hunden söker kort, hittar slag och reser rå. Drevet buktar trångt i dryga 40 min, drar sedan iväg
en bit. Hunden får tappt och bryter. Söker upp hundföraren på återgången. Rå synligt 4 gånger med hunden 1-2 min efter. Hundföraren
väljer att avbryta dagen, då hunden inte går att känna igen. Okänt 43, Okänt 41, Rå 51  
EP: 2 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 25 DFK: 8 SFK: 97 JL: 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.  
17/12. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Tog upp rå som är avspårat och drevs i en repris i en vid bukt kopplades på trafikerad väg och
sammanslås med drev nr. 4 enligt paragraf 5.3.1. Släpp 2: Inget upptag. Släpp 3: Upptag på hare som drevs i två repriser sågs två gånger
med hunden tre min. efter och på tappt, fick tappt i drevlöpor och kopplades på ägarens begäran. Släpp 4: Tog upp rå som drevs i en repris,
sågs en gång med hunden en min. efter, kopplades på kortare tappt när full tid uppnåtts ihop med drev ett. Skarpt före med delvis skare i
vissa partier, minus 2-3 grader och klart och vindstilla. Rå 51, Hare 32(25), Rå 50  
EP: 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 31 DFK: 8 DFT: 8 SFK: 85 SFT: 85 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

DRIVABOS COLLUM SE49734/2017 H e SEVCH NAVERUDS ÄLVIS III S41525/2008 u DRIVABOS ERIS SE33313/2015 Äg: Josefin
Börjesson, Hok.  
15/12. Domare: SUNE HANSSON. Reser tre godkända drevdjur. Drev 1: Driver rå halva drevet i trånga bukter, sträcker ut i stora bukter till
full tid. Drev 2: Reser rå, får tappt vid väg, egen återgång. Drev 3: Reser rå efter bra slagarbete, driver i en repris till full tid. Alla drev
avspåras , provet avslutas. Rå 125, Rå 46, Rå 92  
EP: 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5 = 38 DFK: 8 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå, 1 Rå  

DÖDSKLOCKANS ALFA SE26672/2020 T e SEJCH ABBE SE54126/2015 u SEJCH J TIKKA SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin,
Sävsjö.  
06/12. Domare: ERLAND PERSSON. Släpp1: Husse vill prova på hare, vi släpper på en åker, går på harslag en och halv timma, finner
råslag. Gör ett mycket bra slagarbete, tar upp, utmärkt drev till full tid, rå avspåras och ses, inkallas på fullt drev på 64 meter utom synhåll.
Släpp2: Är lite slö efter att varit i bilen en halv timme för att tina upp för hon var full med is efter drev över surdrag och diken. Efter 25
minuter bättre sök, gör ett långt slagarbete i tid och meter, upptag på rå, driver utmärkt till ett andra pris, rå avspåras och ses, egen återgång
lite över tusen meter fågelvägen. Även i detta drev var tiken full med is i päls och klor, stora iskulor. En mycket duktig tik. Rå 100, Rå 62  
EP: 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 4 = 36 DFK: 5.4 SFK: 92 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS DELLO SE14628/2020 H e J DJUPEDAL'S KB BUSTER SE57165/2017 u J FALLASKOGENS MINNA SE15290/2017
Äg: Johan Andreen , Taberg .  
01/12. Domare: GÖRAN SVENSSON. Släpp 1: Söker ut snabbt och effektivt , upptag på rå , driver i normala bukter, avbryter och tar löpan
tillbaka. Släpp 2: Reser rå som går i snäva bukter till full tid, rådjur synligt i båda dreven. En trevlig hane med ett mycket bra sök och ett bra
upptagnings arbete. Rå 48, Rå 94  
EP: 4 - 3 - 3 - 5 - 5 - 3 - 4 - 5 - 2 = 34 DFK: 8 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 3 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS EZZY SE32589/2018 T e J SEJCH BAKKESKOGEN'S FYCOM NO46862/15 u J FALLASKOGENS ZAZZA
SE57003/2015 Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
27/12. Domare: BENGT GUNNARSSON. Släpp1: Hunden driver i 3 repriser, tappterna uppstod när rådjuret gick in i delvis röjd plantering,



ett mycket bra buktande drev. Kopplad på löpan vid skogsväg Rå avspårat Släpp 2: Ett mycket trångt buktande drev utan tappter, get och
kid synligt 3 ggr hunden 1,5-4 min efter. Inkallad på kort håll på åker. En trevlig dag i skogen, dreven rörde sig över en yta på ca 150 ha. Rå
92(17), Rå 94  
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 DFK: 6.1 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS HILO SE32571/2018 H e J SEJCH BAKKESKOGEN'S FYCOM NO46862/15 u J FALLASKOGENS EMMI
SE32731/2016 Äg: Urban Persson , Stockaryd .  
28/12. Domare: MAGNUS GRAHN. Hilo har under dagen tre drev varav ett går till pris. Släpp 1: Ett bra buktande drev tills hunden får en
lång tappt. Börjar driva igen, RÅ ses med hund ca 45 sekunder efter. Drevet passerar våra slag, hunden lägger av och inkallas. Släpp 2:
Upptag på okänt, driver tills den får problem i egna löpor och ägaren väljer att koppla. Släpp 3: Söker ut bra, reser okänt som den driver utan
riktigt tryck. Får tappt som den jobbar på tills det blir dötappt, hunden kallas in och provet avslutas. Rå 68(45), Okänt 23, Okänt 15  
EP: 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 - 2 = 28 DFK: 6.85 SFK: 84 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå  

FALLASKOGENS KESSI SE35549/2020 T e J SEVCH FALLASKOGENS ENZO SE32591/2018 u J FALLASKOGENS AXA SE10120/2014
Äg: Pontus Petri Draklid, HULT.  
17/12. Domare: MARK JOHANSSON. Släpp 1) Söker ut något trångt. Får slag och upptag. Driver något knackigt i två repriser, tappar sedan
drevdjuret och kopplas på tappten. Släpp 2) Söker ut trångt, får slag och omgående upptag. Driver bra och rå ses efter 20 min drev, med
Kessi ca 1 min efter. Går sedan över en bäck, där hon bryter och kommer drevlöpan tillbaka. Prover avslutas. En trevlig tik med framtiden
framför sig! Rå 53(14), Rå 41  
EP: 2(1) - 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 = 29 DFK: 6.5 SFK: 110 JL: Bra  
Pris: Ukl, 2 Rå, 3 Rå  

FALLASKOGENS XO SE43679/2017 H e NOJCH SEJCH RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J FALLASKOGENS YATSI
SE43919/2015 Äg: Johan Andersson, Smålandsstenar.  
29/12. Domare: STEFAN MODIN. Släpp 1: Hunden har ett bra sök med bra fart och systematik, tyvärr så får hunden slag bara ca 100m ifrån
oss. Hunden reser rå som passerar mig på vägen där jag står och det går lugnt över så vi hoppas att vi ej stört det då det inte kan ha stått
så långt ifrån oss. Så var tyvärr inte fallet verkar det som, rå vill inte bukta alls utan går långt långt ut och vi måste följa med. Så småningom
så väljer rå till och med att passera Härån som delvist var isbelagt ut mot riksväg 30 som är väl trafikerad vi står och vaktar drevet innanför
vägen en bra stund så det inte passerar men tillslut ser jag rå igen när det ska över och vi kopplar sedan hunden som är ca 2min efter .
Släpp 2: Hunden har bra sök på 360m som mest hunden får tillslut slag och gör ett utmärkt slagarbete långt och lång tid med ringning. reser
så småningom rå som ses. Här får hunden så småningom en tappt som den inte lyckas med, hunden är nöjd för dagen och kopplas på
tappten. Rå 92, Rå 71 
EP: 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2 = 29 DFK: 6 SFK: 55 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS ZELDA SE58323/2017 T e J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS ZACK SE40889/2013 u FALLASKOGENS TIKKA
SE28452/2012 Äg: Hans johansson, Tenhult.  
10/12. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Hunden söker mycket bra, hittar slag. Gör ett utmärkt slagarbete och reser rå som vi ser 2
gånger med hunden 1,5 och 2,5 minuter efter. Drevet går i stora bukter till 46 minuter. Då lägger tiken av och påbörjar återgång i löpan.
Hundföraren möter upp tiken då han misstänker att allt inte är OK och det visar sig att en stor gren fastnat innanför västen så hon har svårt
att röra sig. Släpp 2: Mycket bra sök men finner ej slag. Släpp 3: Söker ut och hittar slag. Gör ett utmärkt längre slagarbete och reser rå som
avspåras. Drevet buktar trångt tills drevdjuret skall passera en väg då kommer det bilar och rådjuret kastar tillbaks. Där uppstår tappten men
tiken ger inte upp utan jobbar vidare och reser om och driver ytterligare 85 minuter innan hon kan kopplas på löpan. Släpp 4: Tiken släpps
men markerar inga slag och hon kopplas och provet avslutas. En tik med utmärkt upptagningsförmåga och jaktlust som har ett kraftfullt skall
som hörs 1,4 km i rätt vind och 700 meter i fel vind. Rå 46, Rå 109(18)  
EP: 4 - 5 - 5 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 = 35 DFK: 8.2 SFK: 88 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS ÄLSA SE34884/2013 T e SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN SE12316/2011 u J FALLASKOGENS FIA S64932/2008
Äg: Hans johansson, Tenhult.  
10/12. Domare: SUNE HANSSON. Har under dagen två förstapris på rå. Släpp 1 : Tar upp rå och driver i två repriser med en längre tappt,
troligen älgar som stört drevet, löser tappten driver till full tid inkallas. Släpp 2: Reser rå driver i små bukter till full tid, inkallas och kopplas ,
rå synligt med tiken två minuter efter i båda dreven, provet avslutas. Rå 99(23), Rå 95  
EP: 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 4 = 32 DFK: 5 SFK: 85 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

HJORTMOSSENS CELLO SE57564/2018 H e SEJCH LÅNGSJÖNS CITRUS SE39139/2015 u J SETPOINT'S AKKA SE35556/2017 Äg:
Anders Bergman, Reftele.  
24/12. Domare: BO ANDERSSON. Släpp1: Söker ut bra, upptag på Rå som buktar mycket trångt, byter buktområde o buktar trångt till
fulltid, utan några noterbara tappter. Rå synligt två gånger med hunden två min efter, kopplas på löpan. Släpp 2: Inget upptag, störs av
utomstående hund. kopplas . Släpp 3: Bra sök, reser Rå som buktar mycket trångt till full tid, några ej noterbara tappter, Rå synligt en gång
med hunden två min efter, ropas in på tappt efter full tid på nära håll utom synhåll. För dagen en trevlig hund med flera utmärkta
egenskaper. Rå 114, Rå 92  
EP: 3 - 4 - 3 - 5 - 5 - 3 - 5 - 2 - 3 = 33 DFK: 6.6 SFK: 88 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

INGARPSTIGENS ABBE SE56567/2019 H e SEJCH VILTSTIGENS FRASSE SE48254/2017 u J SEUCH FALLASKOGENS ÄLLA
SE34883/2013 Äg: Emma Asplund, Vetlanda.  
18/12. Domare: URBAN PERSSON. Släpp 1: Abbe söker av terrängen mycket bra och finner rå som han driver i 95 minuter och ropas av
inom synhåll. Rå synligt. Släpp 2: Upptag på hare som han driver i 3 minuter. Den går ut på en väg. Hundägaren kopplar Abbe. Släpp 3:
Söker ut mycket bra. Upptag kommer som han driver med några små ej noterbara tappter emellanåt till full tid. Hundägaren väntar och ser
om han lägger av men det gör han inte. Blåses av på fullt drev utom synhåll på ca 100 meter. Rå synliga flera gånger. En trevlig dag i
skogen med trevliga hundägare. Rå 95, Hare 3, Rå 106  
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 4 = 31 DFK: 6.5 SFK: 79 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

INGARPSTIGENS ANNI SE56570/2019 T e SEJCH VILTSTIGENS FRASSE SE48254/2017 u J SEUCH FALLASKOGENS ÄLLA
SE34883/2013 Äg: Stig Johansson, Eksjö.  
15/12. Domare: KARIN ÅSTRÖM. Släpp 1:Tiken sökte ut max 100 meter från föraren som gick framåt på skogsväg tills hon fick slag vid
sidan av vägen. Snabbt slagarbete som resulterade i upptag ca 200 meter bort. Drevet buktade fint inne i skogen hela tiden. Vi såg
drevdjuret vid ett tillfälle. Få korta, ej noterbara tappter förekom. Hundföraren mötte upp tiken på drevet vid koppling. Det tog tid att komma
nära tiken då drevet buktade långt ifrån oss inne i skogen. Släpp 2: Tiken släpps i nytt område. Vi går framåt på väg och tiken som först är
lite trött men hittar ett slag i vägkanten, piggnar snabbt till och tar sig an slaget. Snabbt upptag även denna gång efter ca 200 m slagarbete.
Liksom f.g. drev buktade rådjuret fint för tiken. Rådjuret sågs en gång. Tiken nyanserar sitt skall så det är tydligt hur långt hon ligger bakom
drevdjuret. Skallet grovnar och blir något glesare vid mindre kontakt. Emellanåt har tiken dubbelskall och hördes mkt bra i skogen.
Kopplades på drevlöpan. Lättkopplad inom synhåll. Rå 211, Rå 95  
EP: 2(1) - 4 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 2 - 2 = 33 DFK: 7 SFK: 110 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  



KULLAJÄGARNS WIXIE SE10322/2021 T e J LÅNGSJÖBÄCKENS ACKE SE47810/2012 u J SEUCH KULLAJÄGARNS MAXIE
SE16437/2015 Äg: Johan Grändemark, Forserum.  
31/12. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Tiken söker omedelbart ut i en rundel upp till 330 meter, får slag, gör ett snabbt slagarbete på
ca 350 meter och därefter upptag på rå. Drevet går i snäva bukter, på en cirkelyta på ca 850 meter till full tid. Tiken hade en tappt där
drevdjuret korsade en skogsbilväg och gick tillbaka in i buktområdet. Tiken har ett fint skall som var lätt att följa och höra. Drevet kunde i det
närmaste följas från släpplatsen. Rå 91(7)  
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 - 3 = 33 DFK: 9.3 SFK: 120 JL: Utmärkt  
Pris: Ukl, 1 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.  
22/12. Domare: ROGER JOHANSSON. Bianca har två prisvärda drev under dagen. Släpp 1: Upptag efter lite längre slagarbete på rå som
hon driver i en repris till full tid , rå avspårat. Släpp 2: Upptag direkt på rå som hon driver alldeles utomordentligt bra till full tid, rå synligt två
ggr med hunden 30 sek och 1 min efter. En trevlig dag i skogen med en mycket duktig hund som får rådjuren att bukta trångt i båda dreven.
Rå 99, Rå 92  
EP: 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 2 - 4 = 35 DFK: 7 SFK: 95 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.  
28/12. Domare: GÖRAN SVENSSON. Släpp 1: Upptag på rådjur som går i normala bukter, till full tid, kopplad på löpan. Släpp 2: Reser rå
efter kortare sök som går i normala bukter i 27 minuter , går sedan hela löpan tillbaka och kopplas och provet avslutades. Rådjur synligt i
drev ett och avspårad i drev två. Rå 181(31), Rå 27  
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 26 DFK: 7.3 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

TORSMÅLEN DRIVA SE23249/2019 T e SEJCH LÅNGSJÖNS CITRUS SE39139/2015 u SEJCH ANKI SE53376/2014 Äg: Thomas
Bergström, Forserum.  
11/12. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Tiken söker ut i mindre strukturerade svängar. Går på 2 st rådjur som vi sett någon minut
tidigare och driver i 6 minuter. Lägger sedan av utan synbar anledning och återkommer till ägaren. Släpp 2: Samma sök som tidigare. Hon
tar slag som hon jobbar på under måttliga väckskall en kortare sträcka innan upptag kommer på ett rådjur som vi ser 2 ggr med tiken 0,5
och 3 minuter efter. Driver i 65 minuter och klarar sedan inte av att hålla ordning på drevlöporna utan det blir drev i bakspår en kortare bit.
Ägaren känner inte igen sin hund utan misstänker att något är fel och bryter provet. Rå 6, Rå 65  
EP: 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 23 DFK: 7 SFK: 114 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå  

TORSMÅLEN STURE SE23245/2019 H e SEJCH LÅNGSJÖNS CITRUS SE39139/2015 u SEJCH ANKI SE53376/2014 Äg: Lennart
Arvidsson, Ydre.  
20/12. Domare: ERLAND PERSSON. Släpp1: Söker ut bra ca 170m i fina rundor, får slag gör ett mycket bra slagarbete med ringningar,
upptag på rå som ses tre ggr med hunden 1/2 till 2min efter, gör ett utmärkt drevarbete till full tid utan några tappter. Släpp 2: Söker något
kortare med ett kort slagarbete, upptag på rå som drivs till full tid. Även detta drev utmärkt, rå avspårat.En mycket trevlig hund med utmärkt
jaktlust Rå 102, Rå 109  
EP: 3 - 4 - 3 - 5 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 8.5 SFK: 100 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

VITTERBERGET DRIVA SE38306/2020 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 u J NORDV-18 NORDJV-
18 NOJV-18 SEUCH HÄGGSTRÖMS CIPPA SE41845/2017 Äg: Kent Eriksson, Bredaryd.  
28/12. Domare: DANIEL FÄLTH. Släpp1: Hunden får slag omg , reser hare som drivs bra till en tät granplantering, hunden jobbar lite på
tappten , tar sin egna löpa tillbaka ca 600m med kontaktskall. Släpp2: Får slag ganska omg , reser rå som buktar otroligt trångt, synligt med
hunden 1,5 min efter, flera ej noterbara tappter då rå gå mycket i egna löpor , hunden löser detta på ett bra vis , Driva blåses in på fullt drev
utom synhåll ( nära ) , Släpp3: För att bedöma söket då det va svårt i släpp1 o 2 . En trevlig tik som jobbade bra i lössnön . Hare 25, Rå 80  
EP: 3 - 4 - 2 - 4 - 2 - 3 - 4 - 3 - 4 = 29 DFK: 7.5 DFT: 7.5 SFK: 95 SFT: 88 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 1 Rå  


