
Drevprov November
ASTI SE51038/2020 T e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: David kurtsson , Stockaryd .
18/11. Domare: Bengt Gunnarsson. S1 Får slag efter kort sökrunda reser rå efter kort slagarbete drevet går i 3 bukter störs av
skogsarbete sträcker sedan ut och simmar ut till en udde i sjö rå avspårat en ej noterbar tappt vid större bäck. S2 Får upptag efter
längre slag arbete buktar trångt till en början ,drevet går sedan över trafikerad väg plus större å och vänder sedan tillbaka kopplas på
vägen rå synligt efter 20 min. S3 Byte av område får ett upptag efter längre sökrundor och ett längre slag arbete drevet går i lite större
svängar kallas in när drevet börjar närma sig större trafikerad väg rå avspårat. Drev 2 och 3 sammanslås . Rå 77, Rå 48, Rå 50
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 5 - 4 - 2 - 4 = 37 DFK: 8.5 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå

DREVER TASSENS EBBA SE24914/2020 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J SEUCH Drever Tassens Bella
SE31982/2017 Äg: Niclas Gustafsson , Ydre.
17/11. Domare: Karin Åström. Släpp 1. Tiken gick ut och gjorde en ring och gick sedan på drevdjuret och började driva. Koppling före
full tid vid större hårt trafikerad väg. Drevdjuret spårat. Släpp två gick tiken ut och fick slag som hon väckte på och ett snabbt upptag.
Tiken togs på drev tätt efter drevdjuret. Drev ett och drev två slås ihop. Släpp 3. Upptag efter ett längre slagarbete . Fick en längre tappt
då drevdjuret gått tillbaka ett par hundra meter i samma löpa. Blåstes in på 200 meter utom synhåll på fullt drev vid full tid. En trevlig tik
att lyssna på som jobba de bra hela provtiden med mycket energi. Rå 40, Rå 75, Rå 97(22)
EP: 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 5 = 33 DFK: 7 SFK: 60 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

DREVER TASSENS ESTER SE31985/2017 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u SEJCH Rödmyrabackens Allie
SE45321/2013 Äg: Patric Danielsson, Gränna.
29/11. Domare: Magnus Enocson. S.1 Hunden söker ut relativt trångt. Får slag, väcker rikligt till upptag. Driver okänt vilt i 19 minuter,
bryter och kommer tillbaka på drevlöpan där husse möter och kopplar. S.2 Hunden får snabbt slag och väcker rikligt till upptag. Driver rå
i en repris till full tid. Normalt buktande. Flertal icke noterbara tappter, varav 3-4 på gränsen till noterbara. Rå synligt med hunden ca 1,5
minuter efter. S.3 Söker relativt trångt och långsamt. Reser hare och driver den i 20 minuter, bryter sedan och kommer tillbaka till
hundägaren på väg. S.4 Reser rå efter relativt trångt och långsamt sök. Driver till full tid i en repris i stora bukter. Rå synligt med hunden
ca 3 minuter efter. 4-5 icke noterbara tappter. En trevlig långsamt drivande tik, med ett trevligt skall. Okänt 19, Rå 93, Hare 20, Rå 94
EP: 2 - 3 - 2 - 4 - 2 - 4 - 4 - 3 - 2 = 26 DFK: 6.4 DFT: 6 SFK: 85 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

DREVER TASSENS GUSTAV SE44880/2021 H e SEJCH Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J Drever Tassens Tikka SE20516/2018
Äg: Gunnar Fridell, Bredaryd.
30/11. Domare: Bo Andersson. S1. Söker ut mycket bra, markerar slag med enstaka väckskall, upptag på hjort som är synlig med
hunden 1min efter, går i en repris till full tid, några ej noterbara tappter , hunden störs en gång av utomstående hund, inkallas på drev
ca 300m, utmärkt. S2. Söker ut mycket bra, markerar slag med enstaka väckskall , upptag på rådjur som går i två repriser med en lång
tappt, rådjur avspårat , Rådjur synligt två gånger med hunden 1 min efter. inkallas på drev ca 100m , lägger av och kommer mot
hundägaren då 5 hjortar springer upp framför hunden , hunden bryr sig inte och kopplas, utmärkt lydnad. En mycket lovande unghund
med utmärkt lydnad Hj 90, Rå 91(45)
EP: 4 - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 5 = 34 DFK: 7.8 SFK: 86 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hj, 1 Rå

DREVERENOCS ASSI SE47280/2017 T e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Magnus
Enocson, Skillingaryd.
24/11. Domare: Göran Svensson. Assi har två prisvärda drev under dagen. S1: Drevet går i ganska vida bukter till full tid. S2: Reser rå
efter mycket bra slagarbete, buktar bra i början, sen blir det större bukter, med glesare skall givning. S3 Inget upptag. Kopplas på löpan
i båda dreven, rå avspårat i drev ett och synligt i drev två .En trevlig tik som börjat bli skendräktig. Rå 98(8), Rå 62
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 29 DFK: 7.5 SFK: 90 JL: Bra
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, Månsarp .
25/11. Domare: Bo Hagelvik. Släpp 1: Tog upp rå som avspårades på väg som drevs i en repris i stora bukter i fyrtio minuter, då rå gett
sig ut i en sjö och hunden efter men ägaren kunde ropa till sig hunden. Släpp 2: Tog upp rå som domaren såg en gång och vägvisaren
och ägaren två gånger med hunden en till två min. efter, ett bra buktande drev som var i hörhåll hela tiden, fick tappt efter femtiofem



min. och ägaren valde att avbryta, Drev ett och två läggs ihop. Släpp 3: Upptag efter bra slag-arbete på okänt drevs i tjugo min till tappt,
varefter hunden började sin återgång gick hela drevlöpan tillbaka till upptaget. Rå 40, Rå 55, Okänt 20
EP: 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 34 DFK: 8 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

FALLASKOGENS XO SE43679/2017 H e NOJCH SEJCH River Race James SE38654/2014 u J Fallaskogens Yatsi SE43919/2015
Äg: Johan Andersson, Smålandsstenar.
11/11. Domare: Magnus Enocson. Släpp 1. Hunden släpps och söker ut. Får relativt snabbt slag och reser rå efter kort slagarbete.
Driver till full tid i två repriser, icke noterbara tappter förekommer. Rå synligt vid två tillfällen med hunden ca 1 minut efter. Hunden
kopplas på löpan. Släpp 2. Hunden söker ut något trångt och verkar lite loj. Får slag och reser vilt. Driver i 45 minuter, får sedan tappt i
en mosse som han inte klarar att reda ut. Börjar sedan gå tillbaka men byter sedan riktning. Hunden hämtas sedan i anslutning till
några skogsmaskiner. Rå avspårat. Släpp 3. Hunden söker trångt och verkar trött. Får till slut upptag, drevet går direkt till en mindre å,
där drevdjur och hund simmar över. Drevet går knackigt och efter 27 minuters drev, bryter hunden och kommer till hundföraren som går
på en väg inte långt från där hunden bryter. Provet avslutas. Rå 95(11), Rå 45, Okänt 26
EP: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 27 DFK: 6.5 SFK: 64 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

GENERALPASSETS BELLA SE50137/2020 T e SEJCH SEUCH Majbergets Quintus SE59535/2015 u J Skogsskallets Tindra
SE21331/2014 Äg: Anders Karlsson , SÄVSJÖ .
17/11. Domare: Christoffer Thalin. Tiken släpps och söker mycket bra. Får slag som hon reser efter en snabbt effektivt slagarbete och
driver något knackigt men efter en stund släpper och går löpan tillbaka. Vi tror hunden drev hare men ej synlig. Hunden släpps igen och
efter ett mycket bra slagarbete, reser rå som drar iväg på långskjuts men vänder tillbaks mot upptagsplatsen. Driver detta i 2repriser till
full tid med en kort tappt och kopplad på löpan på fullt drev. Nytt släpp som efter ett bra slagarbete reser rå som buktar mycket trångt i
65min för att sedan dra iväg lite men går även detta till full tid men en noterbar tappt. En mycket trevlig lättläst tik som har stor motor!
Okänt 28, Rå 91(6), Rå 112(9)
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 2 = 36 DFK: 7 SFK: 85 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.
17/11. Domare: Erland Persson. Sl1: Tiken gör en mycket bra sökrunda får slag gör ett mycket bra slagarbete med ringning upptag på
rå som går till full tid utan noterbara tappter. Sl 2: Tiken söker kortare men får slag, gör ett kort slagarbete men snabbt, för tiken tar det i
vind, även detta drev går till full tid utan noterbara tappter, en mycket drevsäker och ärlig tik, rå avspårat i drev1 och synligt i drev 2. Rå
137, Rå 93
EP: 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 3 = 35 DFK: 7.3 SFK: 102 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

LINGVALLEN ENOC SE36700/2015 H e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Magnus
Enocson, Skillingaryd.
25/11. Domare: Sune Hansson. Enoc har under dagen två prisvärda drev S1 Reser rå synliga på upptagsplatsen, får en tappt reser om
rå driver i små bukter till full tid. S2 Reser rå efter mycket bra slagarbete , driver i en repris till full tid, drevet går in på militärt
skyddsobjekt vi får vänta in hunden där av den långa tiden till koppling . Rå synligt i båda dreven provet avslutas. Rå 94(10), Rå 94
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt
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.
30/11. Domare: Bengt Eriksson. Sl 1: Tiken släpps och visar ett mycket bra sök med systematik upp tilll ca 300 m. Finner slag och gör
ett utmärkt längre slagarbete och reser rådjur som ses 2 gånger med hunden 45 sek och 1 minut efter. Driver utmärkt tills rå går över en
större å med en vattensamling (kvarndamm) Efter en stund söker sig tiken runt det hela (ca 800-1000 meter) och finner spåret på andra
sidan och driver till full tid. Tiken inkallas på fullt drev avstånd 210 meter. Sl 2 Tiken får snabbt slag och reser okänt som hon driver i 6
minuter. Efter en lite längre tappt tror ägaren att hon rest hare och avbryter drevet. Sl 3: Snabbt efter släpp finner tiken slag och efter ett
kort slagarbete reser hon rå som vi ser en gång med tiken 45 sek efter. Ett utmärkt tapptfritt normalt buktande drev till full tid. Inkallas på
fullt drev utom synhåll på 60 meters avstånd. Rå 96(31), Okänt 6, Rå 121
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5 - 2 - 5 = 37 DFK: 7.8 SFK: 92 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå




