
Drevprov December
ACKERS ZAPPA SE21897/2020 H e SEJCH SEVCH Skararps Bello SE33775/2012 u SEJCH Stenvallens Alma SE33763/2012 Äg:
Lisa Gunnarsson , Landsbro .
07/12. Domare: Bo Johansson. Sl 1: Hundägaren ville ha tassvilt, men hunden fann efter en stund råslag som den tog upp och drev i en
repris till full tid. Sl 2: Inget upptag. Sl 3: Hunden får omgående slag och upptaget kommer strax därefter. Drevet går i en repris till full
tid. Hela drevet går inom ett begränsat område på ca 200 ha hela drevtiden. Båda dreven hade ett par tvåminuterstappter. Troligen för
att det ramlade ner snö i löpan. Det var upplega. Rå 101, Rå 92
EP: 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 2 - 2 = 32 DFK: 8.5 SFK: 116 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BIABYS STOYA SE12876/2021 T e Brasse SE41258/2015 u Biabys Rita SE42766/2018 Äg: Fredrik Nilsson , Hestra.
09/12. Domare: Bengt Eriksson. Stoya släpps och visar ett bra sök med fart och metodik i över 200 meter. Finner slag och arbetar tyst
tills upptaget kommer på rå som avspåras flera gånger. Ett normalt buktande drev till full tid. Ett inkallningsförsök görs på drev men
misslyckas. Tiken kopplas senare på en tappt vid en å. Provet avslutas. En mycket drevsäker tik med utmärkt jaktlust. Rå 97
EP: 3 - 4 - 3 - 5 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 7.6 SFK: 97 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

BÖRSVALLENS FRASSE SE45153/2018 H e J NOUCH NOJ(D)CH SEJCH Tk Storm NO30885/15 u SEJCH SEVCH SEUCH Ackers
Pata SE42749/2016 Äg: Aron klasson , Sävsjö.
30/12. Domare: Bo Johansson. Sl 1: Hunden söker ut får slag och upptag på hare som vi ser på väg. Hunden reder ej ut det och
kopplas. Sl 2: Nytt område, hunden söker ut bra får slag och upptag. Driver rå, som vi ser flera gånger, till full tid. Drevet kunde i princip
följas från släpplatsen hela drevet. Sl 3: Hunden får söka länge innan den fann slag men reser okänt drevdjur som går rätt ut i 33
minuter ( ca 2,5 km). Då lägger hunden av och återvänder till domarlaget som befann sig ca 1200 meter från där hunden släppte. Sl 4:
Hunden släpps, får slag och upptag på okänt. Ett kort drev och hunden gick sedan tyst tills den kopplades bland bebyggelse. Hare 4,
Rå 93, Rå 33
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 = 31 DFK: 9.8 SFK: 104 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 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.
02/12. Domare: Mark Johansson. Släpp 1) Släpper och hunden får omgående slag och upptag kommer. Rå ses efter 20 min, med
hunden 1 min efter. Trångt buktande drev, får problem när rå går i sina löpor hela tiden. Kommer löpan tillbaka och vi kopplar. Släpp 2)
Omgående slag och ganska snabbt upptag. Drevet går i normala bukter. En längre tappt, troligtvis släppte hon och tog upp nytt på
återgång. Ropas av på drev 240m. Rå avspårat. Släpp 3) Omgående slag och upptag efter mkt bra slagarbete. Get o kidd ses i början
av drevet med Ebba ca 1 min efter. Mkt bra, fint och trångt buktande drev, bryter och kommer till släpplatsen. Släpp 4) Bra fart i söket
trots slutet på dagen. Upptag efter mycket bra slagarbete, ett mycket fint, buktande drev med god kontakt med drevdjuret. Släpper och
kommer till släpplatsen. Provet avslutas. En trevlig dag i skogen. Rå 63, Rå 98(29), Rå 49, Rå 22
EP: 3 - 4 - 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 5 = 29 DFK: 8.7 SFK: 93 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 3 Rå

DREVER TASSENS GINA SE44883/2021 T e SEJCH Viltstigens Frasse SE48254/2017 u J Drever Tassens Tikka SE20516/2018 Äg:
Per Berglund , Jönköping.
01/12. Domare: Göran Svensson. S1: Gina söker ut bra och får slag, reser rå som går i normala bukter med några ej noterbara tappter
till full tid. Rådjuret sågs två gånger med hunden ca tre minuter efter. En trevlig tik med klangfullt skall. Rå 83
EP: 3 - 3 - 3 - 5 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 7.5 SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 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.
09/12. Domare: Sune Hansson. Gustav har två prisvärda drev under dagen. S1: Reser rå efter bra slagarbete, driver i små bukter till full
tid, rå avspårat. S2: Reser rå driver i två repriser ,först i stora bukter sedan i mindre bukter får en tappt reser om rå driver till full tid , rå
synligt med hunden en och halv minut efter, hunden blåses in på båda dreven provet avslutas. En mycket lovande unghund. Rå 93, Rå
97(6)
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 2 - 4 = 35 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå



DREVER TASSENS RAMBO SE24911/2020 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J SEUCH Drever Tassens Bella
SE31982/2017 Äg: Claes-Göran Petersson , Bor .
14/12. Domare: Lars Karlsson. S1. Tog upp rå som avspårades på väg, drevet tog stopp vid ett dike med vatten, tog slaget tillbaka. S2.
Söker ut mycket bra 300-400 meter ta upp rå. En tappt efter 60 minuter kör sen till full tid med ej noterbara tappter. S3, En sök runda på
400 meter, kom tillbaka, rundar oss och ta upp 150 meter ifrån oss. Rå avspåras, drevet går bra till hunden springer på vildsvin, tar upp
igen och släpper självmant med egen återgång till husse. Provet avslutas. Rå 39, Rå 104(6), Rå 63
EP: 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 = 32 DFK: 7 SFK: 90 JL: Mycket 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 .
27/12. Domare: Stefan Modin. 1a. släpp: Ägaren vill gärna ha upptag på hare, men detta kommer inte bli lätt med nästen 15cm nysnö
under natten, hunden får alla fall slag som leder till upptag vi tror faktiskt under ett tag att hunden lyckats hitta en hare, då drevet i
början såg ut som ett sådant, men tyvärr det va rådjur som avspårades och sågs sedan vid 10 tiden med hunden då 8 min efter rådjur
går in i en dunge och väntar in hunden, syns igen 15 min senare, med hunden 3 min efter. Hunden driver till mer än väl till full tid och
väljer sedan att släppa och gå en längre sträcka tillbaka dock ej hela. 2a släpp. Får hunden upp ett nytt rådjur som går bra en stund för
att senare få en längre tappt som tillslut löses. sedan går drevet mer ut mot Taberg, större vägar hunden får en tappt ute vid vägen och
vi skyndar till bil för undsättning. hunden kallas sedan in ifrån tappt utom synhåll, och ägaren är nöjd för dagen och avbryter provet. Rå
101(8), Rå 76(16)
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 34 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.
14/12. Domare: Christoffer Thalin. Tiken släpps och gör en sökrunda och får slag å reser Hjort och driver i några repriser till full tid och
kallas in på 230m på drev. Släpp 2 får hunden slag på rå och gör ett kortare slagarbete. Tiken driver dessa utan någon noterbar tappt
men går bitvis tyst men löser uppgiften till full tid och även här inkallad och kopplad på drev över 200m. En trevlig tik men hård i skallet.
Hj 101(26), Rå 103
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 1(1) - 2 - 5 = 30 DFK: 5.5 SFK: 80 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 1 Hj, 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.
13/12. Domare: Filip Österlind. Släpp1: Hund får slag ganska omgående och upptag kommer strax senare. Driver sedan tapptfritt i 50
min, därefter en tappt på 33 min. Tappten uppkommer på en mindre landsväg där vi ser slag på vägen men inte över. Förmodligen har
drevdjuret blivit stött av något, sedan tillbaka in i området igen. Hund kommer på löpan igen och driver resterande tid. Kopplas på löpan.
rå avspårat på 3 ställen Släpp 2: Hund visar upp ett bra sök. Upptag kommer efter lång tid. rå synligt där hund ligger ca 1.5 min efter
och upplevs som hård i skallgivningen. Släpper av okänd anledning efter 41 min och går drevlöpan tillbaka till oss. Släpp3: Hund finner
slag och ett snabbt upptag kommer. Rå synligt därefter en stor bukt, efter förflyttning så ser vi rå igen med hund 3 min efter. Hund
släpper när drevet går mot upptagsplatsen och tar drevlöpan tillbaka till oss. Hunden kopplas provet avslutat. En trevlig dag i skogen.
Rå 98(33), Rå 41, Rå 65
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 - 4 - 2 = 29 DFK: 7.5 SFK: 62 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

GENERALPASSETS BELLA SE50137/2020 T e SEJCH SEUCH Majbergets Quintus SE59535/2015 u J Skogsskallets Tindra
SE21331/2014 Äg: Anders Karlsson , SÄVSJÖ .
09/12. Domare: Magnus Grahn. Släpp 1: Upptag på Rå som drivs i tre repriser. Rå ses två gånger med hund 45 sek - 1 minut efter.
Observatör ser Rå en gång med hund 9 minuter efter. När Rå gick i egna löpor fick hunden problem och blev efter. Kopplades på löpan.
Släpp 2: Upptag på Rå som drivs i normala bukter till full tid. Rå ses en gång med hund tre minuter efter. Kopplad på löpan. Besvärligt
väder med upplega och nederbörd som frös i slagen. En duktig hund med utmärkt jaktlust. Rå 82(46), Rå 102
EP: 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 33 DFK: 7 SFK: 82 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 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.



14/12. Domare: Bo Johansson. Sl 1: Tiken släpps och får omgående slag efter hare som snabbt reses. Drevet går snart ut på väg där
bilar passerar och tiken reder ej ut det. Sl 2: Tiken söker ut och får snart slag, ett mycket bra slagarbete och upptag. Hela drevet går
tapptfritt i ett begränsat område och kunde i princip följas från upptagsplatsen. Kopplingen drog ut på tiden eftersom buktområdet var
mycket otillgängligt. Så småningom la tiken av och kom till husse från ca 270 meters avstånd. Sl 3: Tiken släpps, lite lojare i söket men
får slag och upptag. Drevet går i tre repriser som skulle varit två om vi kommit i kontakt med hunden. Efter andra tappten som var lång
blev det en kort drevrepris och hunden kopplades på löpan. En drevsäker och ärlig hund med utmärkt jaktlust. Hare 4, Rå 172, Rå
103(59)
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 = 31 DFK: 8.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KULLAJÄGARNS WIXIE SE10322/2021 T e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J SEUCH Kullajägarns Maxie SE16437/2015
Äg: Johan Grändemark, Forserum.
28/12. Domare: Sune Hansson. Tiken har två prisvärda drev. S1 Wixie får snabbt upptag på rå, driver i två repriser till full tid i små
bukter får tappt när löporna blir för många på samma ställe inkallas på tappt. S2 Reser rå efter bra sök driver i mycket snäva bukter får
en lång tappt reser om och driver till full tid, egen återgång provet avslutas. Rå synligt i båda dreven med tiken en halv minut efter. En
mycket trevlig hund. Rå 102(6), Rå 109(21)
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 = 33 DFK: 7.5 SFK: 110 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.
22/12. Domare: Sabine Dinning. Släpp 1 Söker ut sakta o lugnt, får slag som jobbas energiskt till ett upptag utan väckskall, buktar lite
och sträcker ut till full tid, tiken blåses in på fullt drev från 240m. Släpp 2 Söker ut lika lugnt och stadigt till hon får slag, då ökar tempot
och tre väckskall hörs sen fullt drev, som buktar mycket fint i fina repriser går iväg lite och mellan två vägar blir det tappt, tiken gör ett
mycket bra tapptarbete med ett flertal ringningar, men lyckas inte resa om, kommer till slut till föraren i området, klappas om. Drev 3
släpps vidare i annat område, där hon börjar väcka, och reser en hare, som kom mot oss på vägen, men får tappt, på isig väg, letar
länge på tappten men lyckas inte resa om, kopplas och provet avslutas. Rådjuren sågs i båda dreven med tiken efter från 1minut till 5
min. Rå 90(9), Rå 53, Hare 13
EP: 2 - 4 - 3 - 4 - 5 - 4 - 5 - 2 - 5 = 34 DFK: 6.2 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå


