
Drevprov Oktober
ABRAMSÄNGS APOLLO SE29347/2019 H e J SEUCH Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J SEUCH SEJCH Freja SE37993/2015 Äg:
Ingemar Sjöberg, Eksjö.  
28/10. Domare: Sune Hansson. Hunden har under dagen 2 prisvärda drev. Drev 1: driver i en repris till full tid på rå synligt. Drev 2 driver
okänt i 12 min vet ej varför han släppte. Drev 3 upptag på synligt rå får en tappt jobbar länge på tappten , egen återgång till föraren och
provet avslutas. Rå 110, Okänt 12, Rå 52  
EP: 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 2 = 31 DFK: 6.5 SFK: 90 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

ASTI SE51038/2020 T e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: David kurtsson , Stockaryd.  
14/10. Domare: Bo Johansson. Släpp 1: Tiken släpps och söker utmärkt, strukturerat och upp till 510 meter. Gör ett bra slagarbete, får
upptag och driver i en repris i 46 minuter då drevdjuret går ut i och längs med sjön Rusken. Tiken hittar ej vart drevdjuret gått upp, men
troligen i en otillgänglig sankmark där en större bäck mynnar ut. Släpp 2: Tiken släpps i nytt område. Har lite problem i söket p.g.a.
fårstängsel. Finner slag och får upptag. Drevet går först i snäva bukter, går sedan över väg och in i område med fårstängsel. Kommer ut ur
fårhägnet och vidare ner till sjön Rusken. Drevdjuret simmar där över en vik och hunden simmar efter( vi filmade simturen ). Drevet fortsätter
bukta i det nya området, men drar sedan mot riksväg 127(hårt trafikerad) hunden kopplas. Drev 2 och 3 sammanslås. Släpp 3: Tiken släpps
och söker nu lite snävare, får slag och upptag. Driver den återstående tiden från släpp 2. Blåses in utom synhåll på fullt drev. Drev 2 och 3
sammanslås. Rå 46, Rå 82(6), Rå 17  
EP: 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 4 = 34 DFK: 8.2 SFK: 100 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

DRIVABOS COLLUM SE49734/2017 H e SEVCH Naveruds Älvis Iii S41525/2008 u Drivabos Eris SE33313/2015 Äg: Josefin Börjesson,
Hok.  
28/10. Domare: Bo Andersson. S1. Söker utmärkt med bra systematik , reser rådjur som gå i tre repriser till fulltid med flera tappter.
Drevdjuret synligt med hunden en minut efter. Ropas in efter fulltid på ca 200m utom synhåll vid tappt. S2. Hunden släpps och söker utmärkt
och får slag , reser rådjur som ses en gång med hunden 1 min efter. Drevet går i två repriser till fulltid med en längre tappt. Ropas in på fullt
drev utom synhåll ca 100 meter Rå 101(19), Rå 90(20)  
EP: 5 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 4 = 32 DFK: 6.5 SFK: 88 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  



DÖDSKLOCKANS ALFA SE26672/2020 T e SEJCH Abbe SE54126/2015 u SEJCH J Tikka SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin, Sävsjö.  
28/10. Domare: Daniel Fälth. Släpp1. Hunden söker ut bra och får slag . Reser rådjur som gå i vida svängar , hunden kommer efter med
glesare skallgivning och några ej noterbara tappter. Driver till full tid och kopplas på löpan . Släpp2. Söker ut o får slag lyckas ej o resa något
så koppling sker. Släpp3. Släpper i en planteringskant av granskog o hunden får slag omg, tar upp get o kid som buktar bra i ca en timma
.Rådjuren är synliga med hunden ca 2min efter. Driver till fulltid men sista halvtimmen går det hackigt med några ej noterbara tappter .
kopplas på löpan. En trevlig tik som är väldigt spårnoga och lätt o läsa av när hon driver. Rå 103, Rå 101  
EP: 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 6.8 SFK: 85 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.  
19/10. Domare: Bengt Eriksson. Släpp 1: Söker ut och hittar snabbt slag. Jobbar på dom med enstaka väckskall. Reser okänt som hunden
driver i 6 minuter. Jobbar en stund på tappten och återkommer till släpplatsen. Släpp 2: Söker villigt ut och hittar slag, jobbar på dom med
enstaka väckskall. Reser rå som vi ser en gång med hunden 7 minuter efter. Drevet buktar trångt till full tid. Hunden har 2 noterbara tappter
ute på ett större fält. Kopplas på löpan. Släpp 3: Söker bra hittar slag och jobbar med enstaka väckskall. Reser rå som den driver i en repris i
37 min, lägger sedan av och ägaren hämtar hunden, som är mycket trött, där tappten uppstod. Rå observeras i samband med tappten.
Släpp 4: Hunden har fått nya krafter och söker villigt ut över 300 meter. När 5 timmar har gått bryter ägaren provet och provet avslutas.
Okänt 6, Rå 98(15), Rå 37  
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 7.4 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

INGARPSTIGENS ABBE SE56567/2019 H e SEJCH Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J SEUCH Fallaskogens Älla SE34883/2013 Äg:
Emma Asplund, Vetlanda.  
28/10. Domare: Bengt Eriksson. S1: Hunden släpps och söker ut bra, saknar dock kontakt med föraren. Hittar slag och reser rå och driver i
62 minuter. Får tappt vid asfaltsväg och söker där tills ägaren kopplar hunden. Ett inkallningsförsök görs 12 minuter innan koppling men
hunden hörsammar inte inkallningen. Ett drev med många ej noterbara tappter och det verkar som att hunden ibland går tyst på löpan. S 2:
Nytt släpp, hunden är mycket loj i söket men ändå självständig. Får slag och gör ett mycket bra längre slagarbete bl.a. över en väg och reser
rå som drivs på samma sätt som det första. Får tappt i skogsmark och föraren väljer att koppla hunden och avsluta provet då han anser att
hunden inte är frisk utan det blir veterinärbesök i eftermiddag. Två mycket trångt buktande drev och rå observerades 1 gång i första drevet
med hunden 3 minuter efter och 2 gånger i andra drevet med hunden 1-3 minuter efter. Hunden har varit hos veterinär och fått konstaterat
rodnad i halsen, fått antibiotika. Rå 62, Rå 28  



EP: 2 - 5 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 28 DFK: 6.2 SFK: 85 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 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.  
28/10. Domare: Roger Johansson. Sl 1. Driver i tre repriser till full tid. Tappterna uppstod när drevdjuret gick i vatten. Sl 2: Kortare drev på
okänt. Hundföraren väljer att koppla. Sl 3: Upptag på rå som buktar mycket trångt. Tappten uppstod när rå gick i gamla löpor. Driver till
provdagens slut och blåses in på fullt drev utom synhåll. Provet avslutas. Rå 97(16), Okänt 5, Rå 76(24)  
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 4 = 33 DFK: 7 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  


