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BALTAZAR SE63440/2021 H e J Fallaskogens Wille SE29066/2019 u J Stuttfot's Erle SE58869/2019 Äg: Anders einar, Eksjö.
28/12. Domare: Bo Johansson. Sl 1: Hunden söker ut bra, finner i det ymniga snöfallet ett otydligt slag som den följer och får upptag.
Drevet går mestadels utmärkt, men har en noterbar tappt lite oförklarligt, samt tre ej noterbara. Hunden bryter på tappt efter 68 minuters
drevtid och återvänder ca 900 meter i löpan. Ropas in på nära håll på återgången. Sl 2: Hunden släpps i nytt område och finner slag
efter en långpromenad. Upptag och ett kort drev som först passerar en väg och sen in i snötyngd plantering där den får tappt som den
ej reder ut. Hunden kallas in på nära håll. Rå 68(6), Rå 8
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 = 30 DFK: 9.2 SFK: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå

BELLA SE43331/2021 T e J Bergmossens Umo SE18909/2018 u J Speelas Blenda SE41960/2016 Äg: Jonatan Engström,
Holsbybrunn.
28/12. Domare: Mark Johansson. Släpp 1) Får ganska omgående slag och snabbt upptag. Ett mycket bra buktande drev. Släpper och
kommer drevlöpan tillbaka. Släpp 2) Snöat ganska mycket på morgonen men hon känner slag under snön, går och plockar ett tag. Får
sedan ett slag ut och går efter ca 700 m och upptag kommer. Ett mycket bra drev, med en tappt. Kopplad på drevlöpan efter provtiden
slut. En mycket trevlig ungtik att lyssna på. Drev 1 och 2 sammanslås. Rå 68, Rå 62(5)
EP: 3 - 4 - 2 - 4 - 2 - 5 - 4 - 4 - 2 = 30 DFK: 6.5 SFK: 140 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

BELLIE SE45824/2021 T e J Fallaskogens Mack SE46033/2018 u J Bakkeskogen's Niso SE11103/2018 Äg: Anders Karlsson, Gnosjö .
28/12. Domare: Roger Johansson. S1 Bellie tar upp rå som hon driver i två repriser till ett tredje pris, släpper sedan och kommer tillbaka
till husse.S2 Upptag kommer och vi ser efter en stund att hon driver älgko o kalv så hon kopplas på löpan. S3 Upptag efter mycket bra
slagarbete på rå som hon driver till provtidens slut, blåses in på drev inom synhåll. En hund som säkert kan mycket bättre än vad dagen
visades, snö och blåst hela dagen. Rå 42(23), Okänt 21, Rå 22
EP: 3 - 4 - 2 - 3 - 2 - 3 - 4 - 3 - 3 = 27 DFK: 7 SFK: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Rå

FALLASTIGENS CASSI SE34242/2021 T e J Fallaskogens Xo SE43679/2017 u J Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Niklas einar,
Eksjö .
28/12. Domare: Bo Hagelvik. Släpp 1: Tog upp rå som drevs i två repriser, fick en lång tappt i sjökant i brant terräng, därefter en vid bukt
ut på en byväg som rådjuret följde fyra till fem hundra meter tiken hittade avhoppet men kunde ej resa om utan tog löpan tillbaka till
hundföraren. rådjuret sågs två gånger med tiken en min. efter. En trevlig tik som behöver lite mer drevsäkerhet så blir det bra. Rå
64(53)
EP: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 29 DFK: 8 SFK: 105 JL: Bra
Pris: Ukl, 2 Rå

FANTA SE53674/2021 T e J Bakkeskogen's Tom SE10283/2019 u J Fallaskogens Zelda SE58323/2017 Äg: Hampus, Bodafors.
28/12. Domare: Magnus Grahn. Släpp 1: Tiken har upptag på Rå efter kort slagarbete. Drivs i två repriser. Tappten uppkom vid
fårstängsel där strömmen var påslagen och tiken var emot stängslet. Tiken blev rädd och det tog en liten stund innan hon hittade
rådjuret igen. Rå avspårat flera gånger. Provet genomfördes i snöfall. En lovande tik som har framtiden för sig. Rå 83(13)
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 7.6 SFK: 98 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

FOGDEGÅRDENS HAPPIE SE70075/2021 T e J SEUCH Brunaboskogens Jalle SE27415/2019 u J SEVCH NORDUCH C.I.B.
Fogdegårdens Cheeky SE57429/2015 Äg: Sabine Svensson Dinning, Rydaholm.
28/12. Domare: Erland Persson. Tiken går i fyra släpp.Sl.1: Tiken har ett kort drev på okänt tar sin löpa tillbaka.Sl.2: Gör ett mycket bra
slagarbete drev på rå till ett tredje pris tar löpan tillbaka från nära håll. SL3: Gör ett bra sök men inte något upptag.SL4: Bra sök med
mycket bra slagarbete detta drev går i tre rep till provdagens slut. Driver 63 min innan tiken kopplas. Okänt 10, Rå 37, Rå 30(15)
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 7 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Rå, 3 Rå

RÖDMYRABACKENS TASSA SE38449/2021 T e J SEUCH Drever Tassens Walle SE20521/2018 u J SEJCH Rödmyrabackens Isa
SE42661/2018 Äg: Christer Johansson, Vaggeryd.
28/12. Domare: Magnus Enocson. Sl 1. Ägaren önskar släppa på hare. Hunden gör några kortare sökturer, börjar väcka utan upptag.
Söker vidare med några längre sökturer, kommer tillbaka till ägaren. Går tillbaka till samma område som tidigare och väcker igen utan



upptag. Bra kontakt under sök. Hunden kopplas. Sl 2. Nytt område. Hunden söker ut i olika omgångar utan att finna slag. Söker upp
ägaren med jämna mellanrum. Vi förflyttar oss och slutligen lyckas hunden hitta slag och reser rå. Driver rå i två repriser, fram till att
provdagen tar slut. Har under drevet en längre tappt, där hunden driver i bakspår med rikliga skall fram till domarlaget som står på en
väg. Förmodligen gick drevet in i ett område med älg (älg hade setts i området tidigare på dagen). Hunden tar sig tillbaka till
tapptområdet och hittar drevdjuret igen och driver vidare, till provdagens slut. Kopplas sedan på tappt. Snöfall rådde hela provdagen
och det låg dryga 10 cm nysnö vid dagens slut. Rå 57(18)
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 = 25 DFK: 6.8 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå


