
Sydsvenskan
AJJA SE42625/2019 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J Ährskes Dr Iii Xena SE36619/2014 Äg: Anders Nilsson,
Strömsnäsbruk.  
11/11. Domare: Daniel Fälth. S1. Hunden söker ut mycket bra hittar inga slag att jobba på. S2. Söker ut direkt och får slag , Reser rådjur
( avspårat ) som drivs i stora svängar , hunden får en tappt i mosse , lyckas resa om och driver mycket bra till full tid och kopplas på
löpan. S3. Får slag ganska omgående och gör ett mycket bra slagarbete , får upp två rådjur som är synliga med hunden ca 2 min efter ,
Får tappt i skogsterräng som den inte reder ut och hundägaren väljer att koppla. S4. söker ut i terrängen men hittar inte några slag att
jobba på . Rå 94(20), Rå 38  
EP: 4 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 30 DFK: 6.7 SFK: 85 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå  

ARNE SE33716/2020 H e J Skottatorpets Kalle SE42666/2018 u J Kungsstenens Berit SE27200/2016 Äg: Samuel Matsson , Långaryd
.  
11/11. Domare: Bengt Gunnarsson. S1 Ett till början väldigt trångt rå drev i en timma störs av bil, sträcker ut till nytt område där det blev
stört av en annan hund som hjälpte till. Någon ej noterbar tappt rå synligt 3 gånger . S2 Upptag på okänt en tappt slutar vid byväg egen
återgång. S3 Gör sökrundor men finner ej något till en början, får slag, tar upp rådjur som är synligt på åker ca 350m kör i en repris med
2 ej noterbara tappter vid större bäck egen återgång. S4 Ett kort släpp utan resultat. Rå 103, Okänt 20(7), Rå 49  
EP: 2 - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 = 34 DFK: 7 SFK: 92 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

BÄRSTASKOGENS HOLLY SE31961/2019 T e SEJCH SEVCH SEUCH Bergmossens Qubik SE42548/2015 u SEJCH Haddebos
Spela SE49413/2016 Äg: Peter Nilsson, Vinberg.  
11/11. Domare: Sune Hansson. Tiken har två drev på rådjur, drevdjuren synliga vid upptagen, sedan avspårning. S1 Upptag på rå, får
tappt i blötmosse löser tappten, driver till full tid . S2 Upptag på rå driver i en repris till full tid i små bukter. En tätskallig tik med utmärkt
hörbarhet provet avslutas. Rå 108(15), Rå 107  
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 - 2 - 4 = 36 DFK: 7 SFK: 110 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

DRIVABOS COLLUM SE49734/2017 H e SEVCH Naveruds Älvis Iii S41525/2008 u Drivabos Eris SE33313/2015 Äg: Josefin
Börjesson, Hok.  
11/11. Domare: Stefan Modin. 1a. Släpp Hunden gör ett Utmärkt sök och får slag långt ifrån oss, hunden reser rå som ses 08.25 1a
gången och ses igen en stund senare hunden har ett par tappter som reds ut. En blåsig dag i kuperat område svårt för oss att höra och
följa med överallt men vi kämpar på. 2a.Släpp gör hunden ett mycket bra längre slag arbete och reser sedan rå igen som avspåras på
grusväg. hunden får senare en tappt uppe på en höjd som den har svårigheter att reda ut hundföraren kallar in hunden från över 350m
och kopplar vi släpper igen för se om något kan hända tiden fanns hunden gör en sökvända ut på 350 m i en kringla för att sedan
återvända till oss och hunden kopplas och provet avbryts. Rå 107(15), Rå 69  
EP: 5 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 32 DFK: 8 SFK: 80 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

DÖDSKLOCKANS ALFA SE26672/2020 T e SEJCH Abbe SE54126/2015 u SEJCH J Tikka SE23491/2017 Äg: Christoffer Thalin,
Sävsjö.  
11/11. Domare: Bo Andersson. S1. Söker självmant får snabbt slag och reser rådjur som gå i en repris till full tid, drevdjur synligt en
gång med hunden en minut efter. kopplas på löpan. S2. Kort drev på hare som är synlig en gång med hunden en minut efter , ägaren
väljer att koppla på tappt. S3. Snabbt upptag på rådjur som avspåras och går i en repris till full tid. Hunden ropas in på tappten som
uppstod vid full tid . Kopplas och provet avslutas Rå 100, Hare 11, Rå 93  
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 6 SFK: 86 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

FRILJUSETS IDA SE26702/2020 T e J River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH SEUCH Friljusets Bea I SE43686/2012 Äg: Martin
Davidsson, Strömsnäsbruk.  
11/11. Domare: Roger Johansson. Ida har två rå drev under dagen, avspårat i första och synligt i andra med hunden en min efter. S1
Upptag på rå som går i vida bukter till full tid i en repris, inkallad på tappt . S2 Upptag på rå, efter ett utmärkt slagarbete, som går i tre
repriser till full tid, efter avslutat drev går hunden tillbaka till släpp platsen ca 900m. En duktig tik. Rå 107, Rå 104(19)  
EP: 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 5 - 3 = 36 DFK: 7.5 SFK: 115 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  



HAVSUDDENS MAYA SE52495/2014 T e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009 u SEUCH SEJCH NOJ(D)CH Mollie S26519/2009 Äg:
Marco Jönsson , sölvesborg.  
11/11. Domare: Sabine Dinning. Loss och gör några kortare sökturer, får slag och upptag till full tid med några större tappter pga att
drevdjuret buktade väldigt trångt. Återkommer självmant korsar våra slag och kommer till oss på dem. Drev 2 får slag fort med
väckning, körs mycket bra med en liten längre tappt, då råbocken gått in där det finns flera diken och eländig terräng, men hittar och kör
till full tid, blåses av på fullt drev skallfrekvens ca 90, tystnar direkt och kommer. Provet avslutas13,15 Rå 93(23), Rå 91(21)  
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 5 = 36 DFK: 5.8 SFK: 85 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

NYBOBERGETS RAJJA SE30734/2020 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u SEJCH Häggingåsens
Runa SE44711/2014 Äg: Daniel Johansson, Mariannelund.  
11/11. Domare: Bo Hagelvik. Släpp 1: Inget upptag. Släpp 2: Drev i två repriser på hare som sågs ihop med sista tappten som tiken inte
klarade av, koppling på ägarens begäran. Släpp 3: Upptag på avspårat rå som drevs i en repris, kopplad på tappt på ägarens begäran.
Släpp 4: Upptag på get och bock som sågs strax efter upptag drevs i två repriser och hundägaren valde att koppla och avbryta provet
på tappten. En ung tik som hade det tufft i väldigt blåsigt väder och kuperad terräng, väldigt svårbedömt i den starka blåsten. Hare
61(12), Rå 47, Rå 27(20)  
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 29 DFK: 7.5 DFT: 7.5 SFK: 100 SFT: 100 JL: Bra  
Pris: Ökl, 2 Hare, 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 o Ing-Mari Grahn, Sävsjö.  
11/11. Domare: Bo Johansson. Sl 1: Hunden söker ut utmärkt, upptill 500 meter. Finner inga slag och hunden kopplas. Sl 2: Hunden får
söka länge innan den finner slag. Får slag och gör ett mycket bra slagarbete, får upptag och ett drev i två repriser. Tappten kom efter 83
minuter då det sprang upp en hare framför hunden vid en vägövergång. hunden fick leta länge efter rätt slag. Därefter ett mycket bra
drev. Hundägaren försökte blåsa in hunden på längre avstånd men misslyckades i första försöket men lyckades vid nästa försök på
kortare avstånd men utom synhåll. Sl 3: Hunden släpps i nytt område och söker bra upptill 175 meter. Får upptag och driver i fyra
repriser tills provdagen tar slut. Kopplas på löpan. Rå 128(24), Rå 48(23)  
EP: 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 4 = 34 DFK: 6.8 SFK: 112 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  

SILVERKÄLLANS AMIRA-ULLER SE21450/2019 T e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Johnny Thyrén , Klippan.  
11/11. Domare: Jonas Söderblom. Sl.1 Slag i princip omgående vid släpp, Slagarbete i snabbt tempo ca 500m och upptag. Driver Rå
utmärkt i en repris till full tid. Drevdjuret avspåras i dike. Vid full tid inkallas hunden över 200m från drevet som då går i en röjd
plantering. Sl.2 Hunden får nästan direkt upptag på Rå utan slagarbete. Även detta drev buktar mycket bra, några noterbara tappter.
Vid inkallning på drevet påbörjar hunden återgång i drevlöpan. Efter ca 500m återgång söker hon upp husse. Sl.3 För att prova sök.
Tiken är trött och söker i alla fall minst 150m dock i något långsamt tempo. Rå 91, Rå 91(17)  
EP: 2 - 4 - 4 - 4 - 2 - 4 - 4 - 2 - 5 = 31 DFK: 7.7 SFK: 130 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

TEAM GRANATHS BLACK LADY SE31107/2016 T e SEJCH SEUCH Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEUCH SEJCH Team
Granaths Akka SE57662/2012 Äg: Fredrik Granath, Oskarshamn.  
11/11. Domare: Bengt Eriksson. Sl 1: Hunden släpps och söker mycket bra upp till 350 meter. Hittar harslag vid två tillfällen men lyckas
inte resa vilt. Sl 2: Söker mycket bra men lite kortare rundor. Upp till 200 meter. Hittar harslag med samma resultat som i släpp1. Hittar
råslag och gör ett kortare slagarbete och reser rå som buktar trångt till full tid. Kallas in utom synhåll på kortare tappt på 65 meter. Rå
sågs en gång med hunden 4 minuter efter. Sl 3: Söker lite trångare då ägaren vill hitta rådjur snabbt. Får slag och reser rå som buktar
mycket trångt till provtiden slut. Fortsätter därefter att driva för ägaren vill ha en egen återgång. När drevet passerar oss på 170 meter
får hunden en liten tappt och ägaren väljer att kalla in hunden och provet avslutas. Rå sågs 2 ggr med hunden 1,5 och 8 minuter efter.
En tik som får drevdjuren att bukta mycket trångt. Rå 91, Rå 67  
EP: 4 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 DFK: 6.9 SFK: 93 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

VILTSTIGENS FRASSE SE48254/2017 H e SEJCH Friljusets Bellmann SE43688/2012 u SEJCH SEUCH River Race Julie
SE38656/2014 Äg: Erik Bergström, Ljungby.  
11/11. Domare: Mark Johansson. Släpp 1) Omgående slag och upptag på rå. Bra trångt buktande drev, något försiktig skallgivning,



Några mindre ej noterbara tappter. Rå ses 3ggr med hunden 1- 1,5 min efter. Kopplas på tappt. Släpp 2) Söker ut ca200m i omgångar.
Får slag och upptag efter längre slagarbete. Drevet går in i en kohage där Frasse tappar drevdjuret. Kopplas i kohagen på tappt. Rå
avspårat. Släpp 3) Upptag efter någon sökrunda. buktande drev med ett par tappter och några ej noterbara. Efter ca 90 min ses
kronhjort med hunden ca 7 min efter.. Driver tills provdagen slut, ropas in på drev utom synhåll ca 80m. Rå 117, Rå 36, Hj 106(20)  
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 4 = 32 DFK: 7.8 SFK: 90 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hj  


