
Drevprov Januari
ABRAMSÄNGS APOLLO SE29347/2019 H e J SEUCH PIIPANLAUMAN PEETU SE47527/2012 u J SEUCH SEJCH FREJA
SE37993/2015 Äg: Ingemar Sjöberg, Eksjö.  
11/01. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Hunden söker ut stort i första delen och hittar inget att jobba på,kommer tillbaka till släpp platsen
och söker ut i motsatt håll i utkanten på samhället där två rådjur varit inne i trädgårdarna som hunden fick slag på och tog upp. Drevet
buktade i ett litet parti med skog i kanten på samhället och i samhället samt över riksväg 30 så ägaren valde att koppla hunden. Rådjuren
sågs två gånger med hunden en min. efter. Släpp 2: Släppte på ett rävslag men hunden tog upp ett rådjur som drevs i en repris till full tid,
drevdjuret avspårat ett flertal gånger och kopplad på fullt drev. Rå 63(15), Rå 98  
EP: 3 - 5 - 3 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 4 = 33 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå  

ABRAMSÄNGS APOLLO SE29347/2019 H e J SEUCH PIIPANLAUMAN PEETU SE47527/2012 u J SEUCH SEJCH FREJA
SE37993/2015 Äg: Ingemar Sjöberg, Eksjö.  
29/01. Domare: MARK JOHANSSON. Släpp 1) Mycket bra sök och slagarbete. Upptag kommer, två rå ses efter ca 5 min. Ett mycket bra
drev utan några noterbara tappter. Rå ses vid koppling med hunden ca halv min efter. Kopplas på löpan vid full tid. Släpp 2) Mycket bra sök
och upptag. Mycket bra buktande drev. Rå ses en gång med hunden ca 1 min efter. Tappar eller bryter sedan, ev. pga älgkontakt Släpp 3)
Bra sök och upptag. Drevet sträcker ut i början, men kommer tillbaka. Tappar drevdjuret trots god kontakt. Troligtvis räv som gått i gryt. Vi
låter hunden arbeta vidare tills provdagen slut. Kopplas på tappt. Rå 116, Rå 74, Okänt 26  
EP: 4 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 32 DFK: 7.1 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

AMANDA II SE37557/2016 T e SKOGSDALENS PRICKEN S20352/2009 u J DREVSTIGENS ÄSTER SE19608/2014 Äg: Philip Nilsson,
Värnamo.  
28/01. Domare: MAGNUS GRAHN. Släpp 1: Upptag på Rå som drivs i en repris till full tid. Buktar trångt ett tag, blir sedan vidare bukter. Rå
avspårat. Släpp 2: Upptag på Rå som drivs i en repris tills hunden lägger av och kopplas. Rå sågs med hunden 30 sekunder efter. Släpp 3:
Upptag på hare efter ett mycket bra slagarbete. Drivs i två repriser. Haren sågs tre gånger med hunden 1 - 6 minuter efter. Haren går över
plöjd åker och hunden lägger av. Rå 109, Rå 73, Hare 37(9)  
EP: 2(1) - 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 6.9 DFT: 6.3 SFK: 86 SFT: 69 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

BIABYS IZA SE45321/2019 T e BIABYS FRILLE SE24842/2014 u J SPEELAS BLICKA SE41961/2016 Äg: Anders Kristiansson,
Rydaholm.  
24/01. Domare: SABINE DINNING. Släpp 1: Gör ett flertal sökrundor som ger slag och tiken går över isig större bäck, visslas in på längre
håll ett fler tal ggr. Kopplas och förflyttas. Släpp 2: Sticker snabbt ut får fort slag och tar upp ett rå som buktar fint till en början, springer på
oss med hund efter ca 1 minut, och hoppar över den isiga ån med hund efter, även ett vattendrag till, buktar i nytt område utanför
provområdet där en person försöker ta hund. Större tappt uppstår och tiken kallas in och kopplas, förflyttar oss igen. Släpp 3: Ytterligare ett
snabbt upptag som går i fina repriser, sträcker lätt och går utmed större vattendrag, kommer in på oss, rå synligt med hund ca 5 min efter,
tappar bort det pga att det går i samma löpa tillbaka vilket blir svårt att reda ut, Avspårat på ett flertal ställen där rå gått fram och åter i sina
slag. kallas in och kopplas, Förflyttning igen. Släpp 4: Hunden får slag efter ett tag vilket även det går till den otrevliga bäcken, tiken kallas in
och provet avslutas. Okänt 0, Rå 81(8), Rå 74  
EP: 4 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 6.5 SFK: 105 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Rå, 2 Rå  

BIABYS IZA SE45321/2019 T e BIABYS FRILLE SE24842/2014 u J SPEELAS BLICKA SE41961/2016 Äg: Anders Kristiansson,
Rydaholm.  
14/01. Domare: MAGNUS ENOCSON. Sl 1. Hunden gör kortare sökturer och går mycket längs vägar, ostrukturerat sök. Får till slut ett
upptag utom hörhåll från domaren. Drevtiden räknad från det att domaren hörde hunden första gången. Driver i en repris till tappt då
hundföraren väljer att kalla in hunden från ca 300 m. Drevet har gått hackigt med låg skallfrekvens. Rå avspårat och synligt vid ett tillfälle
med hunden dryga minuten efter. Sl 2. Nytt område. Hunden gör kortare sök, hittar sedan slag i närheten av domaren. Reser okänt vilt,
driver i en kort repris. Kopplas på tappten. Sl 3. Vi flyttar oss en bit och hunden släpps på nytt och gör kortare sökrundor. Reser rå efter kort
slagarbete, driver bra i dryga timmen, sedan får hunden problem och får två längre tappter innan hon driver till full tid. Hunden ropas in på
kort håll på drevet. Rå avspårat. En trevlig ung tik. Dagen bjöd på mycket hård vind, som gjorde det mycket svårt att följa/höra drevet. Rå
46, Okänt 4, Rå 100(47)  
EP: 2 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 28 DFK: 7 SFK: 74 JL: Bra  
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå  

BIABYS STOYA SE12876/2021 T e BRASSE SE41258/2015 u BIABYS RITA SE42766/2018 Äg: Fredrik Nilsson , Hestra.  
28/01. Domare: MAGNUS ENOCSON. Sl 1: Hunden söker ut i ett par sökrundor, får sedan något spår som dock inte leder till något upptag.
Hunden kommer till husse och kopplas. Sl 2: Vi förflyttar oss en bit och hunden släpps i en plantering. Hunden får snabbt slag och reser två
rådjur. Hunden driver dessa mkt bra tills hon får en tappt efter 37 min. Hunden klarar inte att reda ut tappten och skallar tidvis rikligt när hon
följer löpan tillbaka/försöker reda ut tappten, för att bli tyst. Hunden kallas in på tappten utom synhåll och kopplas. Drevdjuren sågs vid ett
tillfälle med hunden ca en halv minut efter. Sl 3: Nytt område. Hunden verkar mindre intresserad av att söka ut, men får sedan något slag
som hon går iväg på. Några väckskall kommer men hunden lyckas inte resa något vilt. Vi går sedan tillbaka mot hemmet men hunden verkar
nöjd för dagen, hunden kopplas och dagen avslutas. Hunden hittade mycket slaktrester i skogen som eventuellt störde henne. En trevlig ung
tik, som säkert kan bättre än hon visade för dagen. Rå 37  
EP: 3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 - 3 = 27 DFK: 7 SFK: 105 JL: Bra  
Pris: Ukl, 3 Rå  

BIABYS YAZZA SE10155/2019 T e SKOGSDALENS KING SE43463/2015 u JANA SE10249/2012 Äg: Leif Borefur, Sävsjö.  
26/01. Domare: MAGNUS GRAHN. Hundägaren vill prova på hare, söker ut bra men inget upptag i släpp1. Byter område och vill även prova
på hare i släpp 2, söker mycket bra och blir upptag på rå. Ett mycket bra trångt buktande drev som går till full tid i en repris. Inkallas på fullt
drev på kort avstånd utom synhåll. RÅ avspårat. Släpp 3, Upptag på rå som drivs i en repris. Hunden släpper och kommer till oss. RÅ
avspårat. Okänt 0, Rå 99, Rå 47  
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 4 = 31 DFK: 6.9 SFK: 88 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

BROMDALENS NITRO SE34249/2021 H e HOLTMARKAS JAZZ NO34885/18 u J NOJ(D)CH SEJCH BROMDALENS PEPSI NO48039/17
Äg: Henric Lundvall, Åsenhöga.  
13/01. Domare: BO ANDERSSON. Släpp1. Söker trångt , får slag, reser rå, som buktar trångt till full tid, ingen noterbar tappt, rå synligt en
gång med hunden 9 min efter. Ropas in på tappt vid full tid, ca 200m. Släpp 2. Får slag reser rå som går i små fina bukter , något hackigt
drev , drevdjuret går i gammal drevlöpa, flera ej noterbara tappter, säker avspårning i snö på rå, kopplas på löpan , provet avslutas Rå 95,
Rå 92  
EP: 2(1) - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 3 = 28 DFK: 5.5 SFK: 84 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

BROMDALENS NITRO SE34249/2021 H e HOLTMARKAS JAZZ NO34885/18 u J NOJ(D)CH SEJCH BROMDALENS PEPSI NO48039/17
Äg: Henric Lundvall, Åsenhöga.  
29/01. Domare: SABINE DINNING. Släpp 1 Flertal sökrundor m upptag som kördes fram till gård med fårstaket, där blev det tappt vid full tid.
Släpp 2 Stack iväg längre sökrunda men hundägaren ville ha hund på annat håll blåses in från ca 300m, kom snabbt till oss. Vi fortsätter åt
rätt håll, får slag o reser nytt rå, som buktar i 45min. får vind av oss och sträcker till blötområde h,unden återkommer på löpan. Provet
avslutas. Losstiden ej tillräcklig för förstapris. Rå 93, Rå 62  



EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 4 - 3 = 33 DFK: 5.25 SFK: 95 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå, 2 Rå  

BRUNABOSKOGENS MAJA SE27411/2019 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEJCH SEUCH GÅSMYRENS
ELLA SE50606/2014 Äg: Arnold Pettersson, Bottnaryd .  
12/01. Domare: STEFAN MODIN. Sl 1: En riktig otursdag för hunden snöade för fullt ända fram till start med 10-15 cm nysnö. Hunden har
ett kort sök men reser en hare som ses direkt efter upptaget, hunden driver bara en kort stund för att sedan tappa och hundföraren väljer att
koppla. Sl 2: Söker hunden lite bättre men fortfarande kort sök, reser sedan något okänt en kort stund som vi inte spårar av utan hundförare
kopplar för förflyttning. Sl 3: Hunden finner inga slag och hundföraren väljer att koppla. Sl 4: Hunden får omgående slag och reser rå som
ses strax efter upptaget, nu har hunden ett bra drev, hunden hörs på 800m trots nysnön som låg och hunden driver till 1a pris med en
noterbar och flera ej noterbara tappter, jag begär inkallning och koppling, som inte gick så bra utan fick kopplas på löpan och en tappt en
stund senare. Hare 4, Okänt 7, Rå 103(6)  
EP: 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 28 DFK: 6.8 SFK: 105 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

CHRIKLAS CARISMA SE22367/2017 T e J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J FRILJUSETS AMANDA
SE32150/2011 Äg: Andreas Sedin, Kulltorp.  
14/01. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Tiken söker ut något kort och osystematiskt. Hittar slag och reser en hare som går mycket på
grusvägar. Tiken tappar bort haren på grusväg. Ingen koppling mellan drev1 och 2. När tiken ringar så kommer den på rådjursspår och tar
an dom och reser ett rådjur som buktar ganska trångt. Drevet går till full tid. Den långa tappten uppstod oförklarligt i skogsmark. Vid full tid
visslas tiken in på 390 meter och hon släpper omgående och kommer snabbt till ägaren. Släpp 3. Reser en hare som hon tappar bort på
grusväg. Släpp 4: Släpps på observerade rådjur och det blir ett mycket trångt buktande drev i 54 minuter sedan blir det tappt. Tiken jobbar
kvar en stund på tappten men överger den och återkommer till ägaren från ett kortare avstånd Hare 21, Rå 94(44), Hare 12, Rå 54  
EP: 2 - 4 - 5 - 3 - 2 - 4 - 5 - 3 - 5 = 33 DFK: 8.1 DFT: 10.2 SFK: 115 SFT: 115 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

COLORADOGÅRDENS ELLA SE51663/2020 T e SEJCH SEUCH VÄSTRALUNDS CAPTEN SE26736/2014 u J SEUCH
KULLAJÄGARNS ILA SE49967/2012 Äg: Tomas Schill, Landsbro.  
03/01. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Tiken söker ut 350 meter i en vid båge, får slag och gör ett mycket bra slagarbete. Upptag på rå
som går i bukter som kunde följas från släpplatsen i 45 minuter, sedan flyttar drevet sig ca 700 meter och buktar där tills drevet går ut i ett
mycket vattensjukt område. Tiken får en noterbar tappt, men reser om och driver ytterligare 13 minuter tills drevet än en gång går ut i
blötområdet. Tiken får tappt och jobbar på den i 51 minuter då hundägaren väljer att koppla på tappten. Släpp 2: Nytt område, tiken söker
lite lojare och finner ej slag. Rå 58(12)  
EP: 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 = 29 DFK: 7.3 SFK: 104 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 2 Rå  

COLORADOGÅRDENS ELLA SE51663/2020 T e SEJCH SEUCH VÄSTRALUNDS CAPTEN SE26736/2014 u J SEUCH
KULLAJÄGARNS ILA SE49967/2012 Äg: Tomas Schill, Landsbro.  
21/01. Domare: URBAN PERSSON. Släpp 1. Söker ut bra 150-200 m. Inget upptag. Släpp 2 . Får slag och med måttliga väckskall reser två
Rå som hon driver i 55 minuter . Får tappt och lägger av och går tillbaka i sina slag 500 meter till oss. Släpp 3 . Inget upptag. Något öm i
sina tassa. (Något skarpt före) Rå synligt Rå 55  
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 = 28 DFK: 7.1 SFK: 106 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 2 Rå  

DREVER TASSENS OZZY SE24910/2020 H e SEJCH SEUCH ACKERS SNIFF SE17669/2014 u J SEUCH DREVER TASSENS BELLA
SE31982/2017 Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult .  
21/01. Domare: FILIP ÖSTERLIND. Sl 1. Vi släpper vid en plantering, Vi rör oss i området och hund får slag och gör ett mycket bra
slagarbete. Ett väl buktande drev där drevdjuren observeras 2 ggr med hund ca 1 minut efter. Efter ett tag gör drevet lite större bukter och vi
får haka på. När hunden nått full tid görs ett försök på inkallning som misslyckas och ägaren får koppla hunden på löpan. Sl 2. Vi släpper
intill Åkermark, upptaget kommer ganska snabbt. Vi fick göra en förflyttning då drevet passerat en asfalterad väg. Efter en tid så dyker det
upp 4 st dovhjortar på nära håll som hunden driver på. Efter ett tag får hunden problem vid väldigt höga stenmurar runt en åker , han jobbar
på för att hitta slaget igen men väljer att lämna och påbörjar då sin egna återgång till oss. Sl 3. Får slag i en plantering och upptag kommer.
Vi får följa efter drevet som buktar ganska stort, efter ett tag börjar hunden tröttna och tar sina slag tillbaka till oss. Hund kopplas provet
avslutat Mycket trevlig hane! Rå 138, Hj 61(8), Rå 40  
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 4 - 2 = 31 DFK: 7.8 SFK: 105 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Hj  

DREVER TASSENS OZZY SE24910/2020 H e SEJCH SEUCH ACKERS SNIFF SE17669/2014 u J SEUCH DREVER TASSENS BELLA
SE31982/2017 Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult .  
07/01. Domare: BO ANDERSSON. Släpp1. Upptag efter bra sök, Drevet går i 2 repriser till full tid, med en lång tappt, Rådjur synligt vid
koppling med hunden 1 min efter, Drevet går i en tät plantering, Omöjligt att avspåra. Släpp2. Söker ut bra, Upptag kort drev okänt drevdjur.
Släpp3. Nytt kort drev på okänt. Släpp4. Kort drev på hare, som är synlig strax efter upptag med hunden 2min efter. Hunden söker metodiskt
och ringar bra under hela provtiden. Återkommer självmant i släpp 2,3,och 4. En trevlig ung hund som saknar rutin på hare. Rå 117(30),
Okänt 16, Okänt 12, Hare 22 
EP: 3 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 = 30 DFK: 6.2 DFT: 6 SFK: 88 SFT: 88 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

DREVERENOCS ASSI SE47280/2017 T e J LÅNGSJÖBÄCKENS ACKE SE47810/2012 u J LINGVALLEN BARZA SE29791/2010 Äg:
Magnus Enocson, Skillingaryd.  
19/01. Domare: ERLAND PERSSON. Släpp1.Husse vill prova på hare, söker bra, får slag, upptag på okänt som inte vill bukta drar rakt ut
mot större väg kopplad på tappt. Släpp2. Provar en gång till på hare, inget upptag. Släpp3. Släpps på ny mark mer kuperad,, söker bra,
upptag efter kort slagarbete, utmärkt drevarbete till full tid, kopplad på tappt, rå ses två ggr 1/2 till 2m efter. Släpp4. Söker ut bra men finner
ej några slag. En tik med utmärkt jaktiust. Okänt 33, Rå 110  
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 8 SFK: 94 JL: Utmärkt  
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.  
25/01. Domare: DANIEL FÄLTH. Släpp1. Hunden söker ut direkt och får slag. Reser rå som drivs mycket bra , Buktar fint till en början ,
Drevet gå sedan till väg 27 och hunden kopplas ( Fara för hunden ), Rådjur synligt en gång med hunden ca 1,5min efter. Släpp 2. Hunden
drar iväg direkt vid släpp och får slag ganska omgående, Driver detta mycket bra , Rådjur synligt en gång med hunden ca 2min efter. Ägaren
blåser in hunden på fullt drev utom synhåll . Släpp1 och 2 slås ihop. Släpp 3. Hunden söker o arbetar metodiskt i skogen men hittar inga
slag att arbeta med , blåses in och kopplas . Släpp 4. Hunden släpps och upptag kommer , drevet går ut i blötmosse där hunden tappar bort
viltet, Jobbar en stund på tappten och återgår sedan till ägaren, Vi förflytta oss med hunden lös för att se om han kan resa om , Tiden går ut
och hunden kopplas . Ägaren avbryter provet . Rå 54, Rå 42, Okänt 35  
EP: 4 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 5 = 34 DFK: 8.5 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

DÖDSKLOCKANS ALFA SE26672/2020 T e SEJCH ABBE SE54126/2015 u SEJCH J TIKKA SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin,
Sävsjö.  
10/01. Domare: JONAS SÖDERBLOM. Sl.1 Söker ut villigt och gör ett utmärkt slagarbete. Reser hare som avspåras, går genast på vägar
och drevet störs av skogsmaskin. Kopplas på vägtappt. Sl.2 Omgående slag på Rå, bra slagarbete och ett utmärkt drev till full tid. Rå ses 3



gånger med hunden 0,5-2 min efter. Kopplas på löpan. Sl.3 Söker villigt men hamnar i löpor från släpp 2 som hon inte vill släppa. Sl.4 Byter
område, hittar slag på Rå, avspåras, med nästan omgående upptag. Närmar sig hårt trafikerad väg, får där tappt och börjar efter en god
stund återgång, hittar nytt slag efter 500m, tar upp Rå som avspåras. Går i stora bukter till full tid. Kopplas på löpan. Hare 18(30), Rå 92, Rå
96(54)  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 29 DFK: 7.5 SFK: 90 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 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.  
24/01. Domare: GÖRAN SVENSSON. Släpp 1: Reser rå som buktar bra, går mot hårt trafikerad väg , där väljer domaren att beordra
koppling för hundens säkerhet. Släpp 2 : Ett kortare drev på okänt. Släpp 3 : Upptag på rå, driver till full tid, efter sammanslagning av drev
ett och tre. Släpp 4 : Reser rå som går i snäva bukter till full tid, rådjur sågs i samtliga drev med hunden ca två minuter efter, en tik med ett
mycket klangfullt och tätt skall. Rå 66(13), Okänt 11, Rå 32, Rå 92(9)  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 2 - 4 = 33 DFK: 7 SFK: 130 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 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.  
14/01. Domare: MARK JOHANSSON. Släpp1 )Söker trångt och hittar inga slag i blåsten. Kopplas och byter område. Släpp 2) Omgående
slag och upptag. Ett utmärkt fint buktade drev som vi kunde njuta av, trots den hårda blåsten. Rå ses en gång med hunden ca 2 min efter.
Kopplas på fullt drev vid full tid inom synhåll. Släpp 3) Upptag efter kortare slagarbete. Drevet går fint till och börja med, kommer sedan in i
nyröjt område med ett dike igenom. Där blir det en del tappter. Rå ses en gång med hunden ca 1,5 min efter. Kopplas på tappt och provet
avslutas. Rå 92, Rå 84(35)  
EP: 2(1) - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 2 - 3 = 28 DFK: 5.5 SFK: 110 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS FANNY SE32724/2016 T e J CARLSATORPETS DALLAS SE60974/2012 u J FALLASKOGENS DESSI SE19610/2014
Äg: Anders Karlström , Tenhult.  
16/01. Domare: GÖRAN SVENSSON. En blåsig dag i skogen. Släpp 1 : Reser rå som går i snäva bukter till full tid, kopplas på löpan. Släpp
2: Reser rå som går ut i stor mosse med mycket vatten , går sedan ut mot järnväg och hundföraren väljer att koppla och avsluta provet.
Rådjur synligt i drev ett och avspårat i drev två. Rå 93(21), Rå 74(51)  
EP: 1(1) - 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 27 DFK: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 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.  
18/01. Domare: ERLAND PERSSON. Släpp1: Söker bra i fina rundor och besökre husse två ggr ca165m ut, gör ett bra slagarbete, upptag
på rå som går i vida svängar till ett tredje pris, egen återgång ca 300m Släpp2: Samma sök som i första släpp, upptag på rå utan slagarbete
som drivs i en repris till full tid. Först på get o kid sen bara kidet sista delen av drevet.Buktar mycket trångt. Inkallad på drev ca 100m utom
synhåll.Rå ses i båda dreven. Rå 32, Rå 102  
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 = 33 DFK: 7.4 SFK: 82 JL: Utmärkt  
Pris: Ukl, 3 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS MACK SE46033/2018 H e J DJUPEDAL'S KB BUSTER SE57165/2017 u J FALLASKOGENS GOSSAN SE38315/2016
Äg: Hans johansson, Tenhult.  
07/01. Domare: CHRISTOFFER THALIN. Hunden går ut på sök och det tar en längre stund innan han får slag . Gör ett snabbt slagarbete på
200m och reser rå som gör en bukt och rå ses med hunden 2 min efter. Driver in i plantering och får en längre tappt. Drevet går i några
repriser till full tid och kopplad på tappt på löpan. Nytt område och snabbt upptag på rå som drivs i en repris i 107min med en ej noterbar
tappt. Buktar mycket bra och rå ses även i detta drev med hunden 1min efter. Kopplas på löpan på fullt drev. En mycket ärlig hund. Rå
92(55), Rå 107  
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 6.5 SFK: 95 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS MACK SE46033/2018 H e J DJUPEDAL'S KB BUSTER SE57165/2017 u J FALLASKOGENS GOSSAN SE38315/2016
Äg: Hans johansson, Tenhult.  
21/01. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Upptag på rå som sågs en gång med hunden två min. efter, ett trång buktande drev som gick i en
repris, fick tappt i gamla drevlöpor i anslutning till en bäck och ägaren valde att koppla. Släpp 2: Återigen ett trång buktande drev, rå sågs
med hunden fem min. efter, hunden hade en icke noterbar tappt när rå sågs, och hunden kopplades på fullt drev. Släpp 3: Tog upp rå som
avspårades och även det drevet buktade bra, och ropades in på fullt drev utom synhåll. En väldigt blåsig dag ca. 12-18 sek. met. och - två
grader. En hund som fick rådjuren att bukta väldigt trångt. Ihopslagning av drev ett och tre. Rå 70, Rå 97(13), Rå 70  
EP: 2(1) - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 4 = 31 DFK: 7 SFK: 90 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS NICCO SE12727/2015 H e J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u FALLASKOGENS
INA S38743/2009 Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
13/01. Domare: KARIN ÅSTRÖM. Vädret var blåsigt och regn emellanåt. Viss svårighet att följa dreven. Släpp ett: Inga rådjur i området.
Hundföraren behöver gå nära hunden för att kunna koppla. Släpp två gör hunden några sökrundor och får ett slag som han går på 5 minuter
tills upptaget kommer. Drevet buktar stort. Vi ser rådjuret en gång med hunden 3 minuter efter. Släpp tre i nytt område. Hunden ringar i ett
tätt slye och kommer någon gång till sin husse innan han får slag. Sedan följer han slaget rakt ut ca 250 m innan upptaget kommer. Rådjuret
buktar stort. Några icke noterbara tappter förekom i båda dreven. Hörbarheten växlade under dagen pga kraftig blåst. Entonigt skall. En
trevlig hane. Rå 90, Rå 104(16)  
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 = 28 DFK: 5.5 SFK: 100 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS NICCO SE12727/2015 H e J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u FALLASKOGENS
INA S38743/2009 Äg: Hans johansson, Tenhult.  
31/01. Domare: BO HAGELVIK. Släpp 1: Ett bra buktande drev på två rådjur som sågs efter sjuttio min. med hunden knappt en min. efter,
kopplades på fullt drev på löpan. Släpp 2: Upptag efter kort slag arbete på rå som avspårades drevs i tre repriser, första tappten när drev
djuret hade passerat järnvägs spår andra tappten blev vid ett brett dike, hunden kopplades vid en virkes terminal på tappt. Släpp 3: Upptag
på rå som är avspårat, drev i tre repriser, tappterna blev i gamla drev löpor, ropades av på drev och kopplades när prov dagen var slut. Rå
91(6), Rå 76(34), Rå 62(33)  
EP: 4 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 8 SFK: 85 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå, 2 Rå  

FALLASKOGENS TUSSE SE23235/2019 H e J DJUPEDAL'S KB BUSTER SE57165/2017 u J FALLASKOGENS YAZZI SE43918/2015 Äg:
Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult .  
31/01. Domare: STEFAN MODIN. Släpp 1: Hunden släpps vid en äng får inte se något sök direkt utan hunden börjar först väcka på en hare
några minuter som den sedan väljer att avsluta på och går tillbaka till oss där vi står, vi står på en rå löpa som hunden tar och börjar väcka
på och sedan upptag. Rå syns vid passering av väg med hunden 1.30 efter sedan får hunden en tapp den ringar inget utan går upp och ner
i dessa slag och skallar rätt rikligt på en lång sträcka, sedan hittar hunden löpan ut och börjar driva Vi ser sedan rå igen på en äng där det
passerar. hunden får sedan en lång tappt vid väg igen, som den tillslut löser efter mycket om och men. När den rest igen så spårar jag det
till rå hunden driver till 1a pris men gick inte kalla in, hunden kallas så småningom in på tapp hunden hade många ej noterbara tappter. Vid



koppling upptäcker domaren att hunden är skadad och stöder bara på tre ben och beslutar att provet ska avslutas. Rå 108(40), Okänt 0  
EP: 1(1) - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 23 DFK: 6.5 SFK: 60 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

FALLASKOGENS ÄBBE SE58312/2017 H e J SEUCH VÄTTERVINDENS ACKE SE40122/2011 u J FALLASKOGENS EZZA
SE20706/2014 Äg: Lars Karlsson, Bor.  
12/01. Domare: BENGT GUNNARSSON. Hunden har två upptag under dagen på rådjur, båda avspårade . Får lite problem når det går i
tidigare löpor, slutar att driva efter ca 30 min i båda . En egen återgång och inkallad på tappt en gång ca 125m utom synhåll Rå 33, Rå 24  
EP: 2 - 2 - 3 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 = 26 DFK: 5.9 SFK: 90 JL: Bra  
Pris: Ökl, 0 Rå, 0 Rå  

FALLASKOGENS ÄLSA SE34884/2013 T e SEUCH SLAGSTIGENS SNOBBEN SE12316/2011 u J FALLASKOGENS FIA S64932/2008
Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
13/01. Domare: GÖRAN SVENSSON. Släpp 1 : Reser rå efter kort sök, en tik som får rådjuren att bukta i mycket små bukter, driver till full
tid. Släpp 2: Reser rå som buktar mycket snävt, även detta drev går tapptfritt till full tid, rådjur synligt i båda dreven, en mycket drevsäker tik.
Rå 101, Rå 100  
EP: 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 2 - 4 = 33 DFK: 6.5 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FALLASKOGENS ÖBBE SE39498/2019 H e J SEJCH BAKKESKOGEN'S FYCOM NO46862/15 u J FALLASKOGENS ZAZZA
SE57003/2015 Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
10/12. Domare: ROGER JOHANSSON. Släpp 1: Reser rå som drivs i tre repriser till full tid, kallas in på drev utom synhåll ca 100 m , rå
buktade trångt i blåsten. Släpp 2: Upptag på rå som kan följas i 20 min sedan går rå över en stor å och vi tappar bort drevet, kommer tillslut
ifatt drevet och kan följa det ytterligare i 30 min och sedan släpper hunden och kallas in . Släpp 3: Inget upptag, och provet avslutas , en
trevlig hane. Rå 91(17), Rå 50(34)  
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 4 = 30 DFK: 7.1 SFK: 95 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

INGARPSTIGENS ABBE SE56567/2019 H e SEJCH VILTSTIGENS FRASSE SE48254/2017 u J SEUCH FALLASKOGENS ÄLLA
SE34883/2013 Äg: Emma Asplund, Vetlanda.  
14/01. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Hunden söker ut ca 450 meter, får slag och upptag. Drevet går i fina bukter inom en cirkel på ca
1500 meter. Hunden kopplas på löpan. Släpp 2: Hunden söker ut ca 650 meter, får slag och upptag. Drevet går i väldigt fina bukter inom ca
900 meters radie tills tappten kommer då drevet går iväg ca 500 meter och fortsätter att bukta där. Hunden slutade skalla någon minut om
den kom efter. Det var hård blåst så det gällde att vara med, men hunden hördes ändå på upptill 850 meter. Hunden kopplades på löpan i
båda dreven. Rå 96(9), Rå 106(7)  
EP: 4 - 4 - 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 8.8 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

KULLAJÄGARNS SAKO SE39576/2018 H e J SEUCH ANNEDALS IGOR S46387/2009 u J SEUCH DKUCH KULLAJÄGARNS HOSSA
SE46814/2011 Äg: Mikael Martinsson, Marianelund.  
27/01. Domare: MARK JOHANSSON. Släpp1) Omgående slag och upptag. Driver i två repriser, en noterbar tappt och några ej noterbara.
Normalt buktande drev som vi hörde hela tiden trots blåsten. Kopplas på löpan. Rå avspårat. Släpp 2) Omgående slag och upptag. Vi stod
hela drevet på ett ställe och njöt av det mycket fina trångt buktande drevet. Rå synligt i början av drevet, med hunden ca 1 min efter. Inkallas
på drev på 130m. Kopplas och provet avslutas. Rå 109(7), Rå 111  
EP: 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 4 = 28 DFK: 7.5 SFK: 83 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

NATTSLAGETS NORRA SE49384/2018 T e J WIPENS TURE SE36885/2016 u SEUCH SEJCH NOJCH HARESPORET'S NATTSLAG'A
SE43695/2012 Äg: Lars-Göran Karlsson, skillingaryd.  
28/01. Domare: ERLAND PERSSON. Släpp1: Tiken söker mycket bra ut ca 600m i en båge gör ett mycket bra slagarbete, driver rå i tre rep
till full tid, rå ses två ggr, kopplad på tappt. Släpp 2: Upptag på okänt utan slagarbete går över en väg och en bred å tiken stannar vid ån
men sin tar sin löpa tillbaka till släpplatsen ca 400m. Släpp 3: Söker mycket bra ca 400m tar upp rå med mycket bra slagarbete, driver det till
full tid i två repr. tar sen löpan tillbaka till släpplatsen ca 1000m. En tik med utmärkt jaktlust och stark motor. Rå ses en gång. Rå 126(37),
Okänt 8, Rå 92(8)  
EP: 4 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 5 - 2 = 34 DFK: 6.44 SFK: 100 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

NATTSLAGETS PINK SE20771/2018 T e J SEUCH ANNEDALS LANSEN SE48383/2012 u SEVCH SEJCH NOJCH
TRUMSLAGARBOSTÄLLETS PUMA SE40890/2013 Äg: Niclas Kanstedt, Vrikstad.  
25/01. Domare: CHRISTOFFER THALIN. Släpp 1: Reser okänt som går i en repris och blir stopp vid gryt. Gick korta stunder på väg så vi
anade räv men kunde ej ses. Hunden tar slagen tillbaka och vi fortsätter i samma område och en hare hoppar upp framför nosen på tiken
och det går bra till haren kommer till oss och tiken ser ägaren. Tiken får inte jaga hare helst så troligtvis därför hon bröt. Byter område utan
att finna slag. Byter område igen och tiken hittar råslag som hon jobbar på en kortare sträcka och reser och driver mycket bra i en repris.
Bryter i mossen och kommer snabbt tillbaka. Ägaren kände inte igen sin hund riktigt för dagen. Okänt 37, Hare 31, Rå 47  
EP: 2(1) - 2 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 = 28 DFK: 7.2 DFT: 7 SFK: 100 SFT: 100 JL: Godtagbar  
Pris: Ökl, 3 Rå  

NATTSLAGETS PINK SE20771/2018 T e J SEUCH ANNEDALS LANSEN SE48383/2012 u SEVCH SEJCH NOJCH
TRUMSLAGARBOSTÄLLETS PUMA SE40890/2013 Äg: Niclas Kanstedt, Vrigstad.  
28/01. Domare: HANS JOHANSSON. Släpp 1: Upptag på get och två kid som sågs med hunden 2 minuter efter. En lång tappt som hon till
slut lyckades fixa och driver till full tid. Släpp 2: Efter dåligt sök upptag på ensamt rå som drivs i stora bukter till full tid. En hund som önskas
bättre sök. Rå 101(39), Rå 97(27)  
EP: 1(1) - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 27 DFK: 8.5 SFK: 90 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 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 o Ing-Mari Grahn, Sävsjö.  
21/01. Domare: SUNE HANSSON. Tiken har under dagen upptag på två rå. Drev 1: Reser rå efter bra sökrundor, mycket bra slagarbete,
upptag, driver i en repris till full tid , kallas in på fullt drev ca 110m . Drev 2: Reser efter mycket bra slagarbete, driver rå i en repris till full tid ,
blåses in på fullt drev 220 m , båda rådjuren synliga med hunden ca 1,5 min efter, provet avslutas. Rå 95, Rå 114  
EP: 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 2 - 5 = 36 DFK: 7.5 SFK: 90 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.  
05/01. Domare: BO JOHANSSON. Släpp 1: Hunden söker först nära men söker strax ut i ringar till 275 meter och finner slag som den
jobbar på snabbt och en längre sträcka. Upptag kommer och ett drev som går i tre repriser. Oklart varför tappterna kom. Släpp 2: Nytt
område och hunden släpps medan vi fikar. Hunden söker först nära men drar sedan iväg ca 150 meter och kommer på rå utan slagarbete
med upptag som följd. Drevet går i tre repriser till full tid. Första tappten kom när hunden passerat mindre bäck och den andra när rå dragit
iväg längre sträcka och där gjort lite löpor innan det vände hemåt igen. Egen återgång i släpp ett avropad på nära håll i släpp två. Rå 48(23),
Rå 105(15)  



EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 31 DFK: 7.3 SFK: 96 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 3 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.  
18/01. Domare: JONAS SÖDERBLOM. Sl1. Söker ut villigt, hittar till slut slag utmed bäck. Reser rå och drevets första halva går utmärkt, får
sedan tappt när rå vänt vid stor å. Därefter något knackigt drev till full tid. Kopplas på löpan. Rå ses med hunden 2 minuter efter. Sl2. Får
slag efter en stund och reser okänt. Drevet går ok i början men sedan knackigt och i lägre fart. Inkallas på tappt utom synhåll 135m. Mycket
trevlig hund som för dagen var något skallvillig på tappt och hördes lite dåligt trots fina förhållanden. Rå 91(29), Okänt 42(21)  
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 = 26 DFK: 7 SFK: 90 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

TIKKA SE23491/2017 T e NOJCH SEJCH RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u J FALLASKOGENS ÄNGLA SE34885/2013 Äg:
Christoffer thalin , Sävsjö.  
26/01. Domare: HANS JOHANSSON. Släpp 1: Snabbt upptag på rå som sågs efter 45 minuter med hunden 2 minuter efter. En hund som
driver med bra tryck och får drevdjuret att bukta trångt. Släpp 2: Finner slag och arbetar med måttliga väckskall tills upptag kommer på rå.
Ett drev som går i stora svängar. Tappt vid asfalterad väg och skogsavverkning med skogsmaskin. Koppling på löpan i båda släppen, något
bättre lydnad önskas. En tik med utmärkt jaktlust. Rå 92, Rå 95(20)  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 8.6 SFK: 97 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

TRUMSLAGARBOSTÄLLETS ZACK SE40889/2013 H e SEUCH SEJCH BERGERÅSEN'S WILLE SE12654/2011 u SEJCH SEUCH
RAPPKROKENS CINDY SE18328/2010 Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
19/01. Domare: SABINE DINNING. Släpp 1, Många sökrundor, men ett upptag på rå som buktade fint i början, Rå med hund efter sågs fem
minuter senare på drevet, men sträckte till mycket hårt trafikerad väg, kopplades vid vägen. Släpp 2, Många sökrundor och hundföraren gick
med hunden, som till slut blev ett upptag på hare som sågs 2 ggr, lite hackigare drev med ej noterbara tappter, med ett flertal påstick till full
tid. Kopplades på löpan. Släpp 3, Gick på två rå i lega då släpptes hund igen för komplettering av första drevet. Hund kopplas och provet
avslutas. Rå 83, Hare 92, Rå 9  
EP: 5 - 3 - 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 33 DFK: 6.25 DFT: 6.25 SFK: 85 SFT: 85 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare, 1 Rå  

TRUMSLAGARBOSTÄLLETS ZACK SE40889/2013 H e SEUCH SEJCH BERGERÅSEN'S WILLE SE12654/2011 u SEJCH SEUCH
RAPPKROKENS CINDY SE18328/2010 Äg: Hans Johansson, Tenhult.  
29/01. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Zack släpps och söker mycket bra, finner slag och gör ett mycket bra slagarbete. Reser rå
som ses en gång med hunden 0,5 minuter efter. Ett till en början trångt drev som efter ca 30 minuter sträcker ut till ny mark och börjar bukta
trångt där tills full tid uppnåtts. Koppling på löpan. Släpp 2: Nytt släpp och efter några minuter så visar Zack upp ytterligare ett mycket bra
sök med metodik och klok ringning. Hittar slag och reser rå som avspåras. Ett mycket trångt buktande drev som går till full tid. En jakthund
som trots sin ålder visar upp hur en jakthund skall fungera. Har ett skall som saknar dom bärande tonerna men med all rätt när man uppnått
9 år. Han visar upp en klokhet och en erfarenhet som gör att det blir minimalt med förspringningar utan fina buktande drev. Rå 104, Rå 92  
EP: 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 3 - 5 - 2 - 2 = 35 DFK: 6.4 SFK: 87 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

ÄHRSKES DR III TINDRA SE36617/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NILLAS CASTOR CARRAS S51744/2009 u SEJCH ACKERS EXI
S48895/2008 Äg: Patrik Forss, Burseryd.  
07/01. Domare: ROGER JOHANSSON. Tindra har två prisvärda drev under dagen. Släpp 1: Driver i en repris på 80 min, får tappt i
mosskant, på tappten kommer det två älgar plus en tax som stör så hundägaren väljer att koppla . Rå avspårad. Släpp 2: Upptag på rå som
drivs i två repriser till full tid , kopplad på löpan . Rå synligt med hunden två min efter . En trevlig tik med utmärkt jaktlust. Rå 80, Rå 115(10)  
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 7 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå  

ÄHRSKES DR III TINDRA SE36617/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NILLAS CASTOR CARRAS S51744/2009 u SEJCH ACKERS EXI
S48895/2008 Äg: Patric Forss, Burseryd.  
21/01. Domare: BENGT ERIKSSON. Släpp 1: Tindra släpps och i samma stund ser vi rå som sticker iväg. Efter en stunds arbete får hon
ordning på slagen trots att dimma lägger sig på marken och fryser till is. Det blir trångt buktande drev i 46 minuter sedan uppstår tappt som
hon jobbar en liten stund på och sedan lägger hon av och tar drevlöpan tillbaks till föraren. Släpp 2: Söker ut snabbt och metodiskt och
finner slag. Arbetar utmärkt och reser rå som buktar trångt till full tid. Kopplas i samband med kortare tappt på löpan. Släpp 3: Mycket bra
sök över 300 meter, hittar slag och reser ett rå som buktar ganska stort. Efter 29 minuter uppstår en tappt som hon jobbar på en stund men
lägger sedan av och återkommer till föraren. Provet avslutas. En energisk tik med ett hörbart skall och utmärkt jaktlust. Rå 47, Rå 114, Rå
29  
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 2 = 37 DFK: 6.7 SFK: 98 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå  

ÄSKEKÄRRETS AJJA SE31275/2019 T e SEJCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS SIXTEN SE40894/2013 u J BIABYS LYCKA
SE14248/2016 Äg: Victor , Stockaryd .  
12/01. Domare: MAGNUS GRAHN. Släpp 1: Söker ut bra. Får slag och reser rådjur som först buktar trångt. Driver sedan in på grannmarken
och blir störd av ett annat domarlag som har jaktprov med stövare. Rådjuret byter område och buktar där trångt till full tid. Inkallas på fullt
drev inom synhåll. Rådjur avspårat flera gånger. Hunden blöder på båda framtassarna och provet avslutas på ägarens begäran. Rå 106(8)  
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 = 28 DFK: 7.3 SFK: 82 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå  


