
Drevprov Januari
AIJA SE51041/2020 T e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult.
25/01. Domare: Göran Svensson. Aija har under dagen två prisvärda drev S1 Söker ut ca 150m upptag på rå som buktar mycket trångt
till en början, går sedan på långskjuts, inkallas på drev på ca 150 m utom synhåll. S2 Upptag på rå efter ett kortare slagarbete, ett
mycket trångt buktande drev får en tappt vid en kanal med mycket vatten, simmar över nästa kanal och fortsätter till yttligare en kanal
där hon vänder och tar slaget tillbaka, kallas in på ca 300m och provet avslutas. En trevlig tik med ett tätt skall som får rådjuren att
bukta. Rå 92, Rå 71(8)
EP: 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 = 32 DFK: 7.5 SFK: 110 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

AIJA SE51041/2020 T e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: Heléne Helmersson, Tenhult.
11/01. Domare: Magnus Enocson. Sl 1. Hunden söker ut mkt bra med mkt bra fart och systematik. Upptag kommer en bra bit från
domarlaget. Hunden driver till full tid i tre repriser. Har problem med med drevlöporna i en tät plantering, där den längre tappten
uppkommer, skallar tidvis rikligt innan hon slutligen hittar utspåret. Kopplas på löpan vid större trafikerad väg. Sl 2. Hunden har
långsamt sök och verkar trött, till slut går hon iväg en längre sträcka. Börjar sedan springa på vägar. Inget upptag kommer. Domarlaget
tar sig till hunden och kopplar på en väg. Dagen avslutas. En trevlig hund. Något svårbedömt pga blåst, regn och delvis mkt kuperad
terräng. Rå 92(34)
EP: 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 = 25 DFK: 7.5 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

ASTI SE51038/2020 T e J Sr Zero SE12224/2019 u J SEUCH Fallaskogens Jazza SE58153/2016 Äg: David kurtsson , Stockaryd .
25/01. Domare: Bengt Eriksson. Sl 1: Tiken släpps och har ett mycket bra sök, snabbt och metodiskt upp till ca 300 meter. Finner slag
och gör ett kort slagarbete och reser en hare som ses i upptaget och ytterligare en gång med tiken 1 minut efter. Ett mycket bra och
trångt buktande drev i 15 minuter. Sedan tappt som tiken inte reder ut. Sl 2: Nytt släpp mycket bra sök hittar slag och gör ett kort
slagarbete och reser en hare som vi ser strax innan upptaget. Ett drev som går på en väg rakt ut där tappt uppstår.. Tiken hittar haren
igen och ännu en kort repris sedan tappt. Tiken stannar inte länge utan går tillbaks till husse. Sl 3: Nytt släpp Mycket bra sök hittar slag
och reser rådjur som vi ser en gång med hunden 1 minut efter. Ett mycket bra drev till full tid. Kopplas på kortare tappt utom synhåll. Sl
4: Tiken släpps och söker ganska kort. Verkar lite sliten. Får slag och reser ett rådjur som avspåras. Ett hackigt kort drev i mycket blöt
terräng. Tiken får tappt i en blötmosse och lägger av och återvänder. Hare 14, Hare 16(36), Rå 92, Rå 16
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 35 DFK: 6.9 SFK: 108 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

BOCKFÄLLANS FENIX SE24196/2017 H e J SEUCH Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Bockfällans Bea SE62866/2010 Äg:
Haris Santic, värnamo.
10/01. Domare: Lars Karlsson. S1.Söker ut 300-400 meter, tar upp rå, som han kör till full tid. Inkallas på100 meter utom synhåll på
drev. S2 Tar upp get o kid, som han kör till full tid släpper självmant i en blöt terräng och tar slaget tillbaka. En trevlig dag i skogen. Rå
95, Rå 93
EP: 4 - 3 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 36 DFK: 8 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BÖRSVALLENS ZAMBA SE27387/2021 T e J SEJCH Rödmyrabackens Isor SE42656/2018 u J SEVCH SEJCH SEUCH
Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: kenneth fritz, Nässjö.
20/01. Domare: Karin Åström. Släpp 1 Tiken sökte ut i en bukt och upptaget kom direkt utan föregående slagarbete. Drevdjuret
spårades. Tappter p g a överfyllda vatten drag och mkt vått. Det var svårighet för tiken att ta sig över vid vattendrag och ägaren
beslutade för att koppla och släppa om. Släpp två gjorde tiken några fina sökrundor på 300 meter dryga. Fick slag och jobbade sig
framåt på slaget under 40 minuter före upptag. Därefter ett tapptfritt drev. Tiken är mkt tätskallig och kopplades på löpan vid provdagens
slut. Rå 51(42), Rå 65
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 DFK: 7.6 SFK: 140 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

DREVER TASSENS OZZY SE24910/2020 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J SEUCH Drever Tassens Bella
SE31982/2017 Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes Fagerhult .
06/01. Domare: Jonas Söderblom. Kraftig vind och snöfall denna provdag. Sl1. 2 sökrundor 200 samt 350m. Får slag och reser räv som
drivs i 2 repriser till full tid. Räven spåras en gång och ses en med hunden 3 minuter efter. Inkallning från drevet misslyckas och då
grytar räven. Hunden kopplas strax intill gryt. Sl2. Söker 2 rundor över 200m. Får slag och reser rå som ses en gång med hunden 2



minuter efter. Strax före full tid får hunden en tappt som den jobbar på 20 minuter. Återgår sedan i löpan 1,3km i något lägre fart med
kontaktskall. Trevlig hund med lugnt drevsätt Räv 123(15), Rå 84
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 4 - 4 - 2 = 32 DFK: 6.5 DFT: 7.5 SFK: 85 SFT: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv, 2 Rå

DREVER TASSENS OZZY SE24910/2020 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J SEUCH Drever Tassens Bella
SE31982/2017 Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes Fagerhult .
25/01. Domare: Bo Andersson. S1. Söker upp till 500m och markerar slag med enstaka väckskall. Reser rådjur som avspåras, går i en
repris till tappt uppstår. Hundföraren väljer att koppla. S2. Söker utmärkt reser rådjur som går i fina små bukter, hunden får tappt i gamla
löpor, ägaren väljer att blåsa in hunden, rådjur avspåras. S3. Söker självmant reser rådjur som går i en repris till fulltid , några ej
noterbara tappter, rådjur avspåras blåses in på nära håll vid tappt, utom synhåll ca 100m . Avspårning i samtliga drev skedde i snö . En
trevlig hund med flera utmärkta egenskaper. Rå 65, Rå 62, Rå 95
EP: 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 3 = 34 DFK: 7 SFK: 86 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 2 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 .
25/01. Domare: Bengt Gunnarsson. S 1: Upptag direkt på första sökrundan, rådjuret går i en större bukt, hunden får tappt i kärr, inkallas
på tappten på ca 200 m, rå avspårat. S 2: Hunden får slag omgående det blir upptag efter några minuter, drevet buktar fint sedan går
det ut på skogsbilväg kopplas vid större,starkt trafikerad väg, hare avspårad. .S3 Det blir upptag efter effektivt slag arbete sträcker ut ca
500m och börjar bukta trångt hunden avbryter och går löpan tillbaka, någon ej noterbar tappt hare avspårad .Föreslås sammanslagning
med släpp 2 . S 4: Det blir upptag efter effektivt slag arbete drevet går på litet område hunden avbryter efter 53 min går löpan tillbaka till
släpplatsen, 1 ej noterbar tappt i mosse rå avspårat .Ett släpp gjordes mellan S3 och S4 det blev upptag på rådjur släpptes 11:44 slag
12:04 upptag 12:13 avbryter 12:39 kopplas 12:50 drevtid 26 min egen återgång rå synligt med hunden 1,5 min efter. Rå 51, Hare 28,
Hare 24, Rå 53
EP: 3 - 5 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 5 - 3 = 33 DFK: 7.4 DFT: 6.7 SFK: 85 SFT: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Rå, 3 Hare, 3 Rå

DREVERENOCS ASSI SE47280/2017 T e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Magnus
Enocson, Skillingaryd.
10/01. Domare: Magnus Grahn. Släpp 1: Upptag på okänt. Släpp 2: Upptag på okänt. Släpp 3: Inget upptag. Släpp 4: Upptag på rå som
drevs i normala bukter, drevs i två repriser. Rå sågs en gång med hund 1 minut efter. Okänt 22, Okänt 38, Rå 122(18)
EP: 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 29 DFK: 7.7 SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

FALLASKOGENS DELLO SE14628/2020 H e J Djupedal's Kb Buster SE57165/2017 u J Fallaskogens Minna SE15290/2017 Äg:
Johan Andreen, Månsarp .
19/01. Domare: Arnold Pettersson. Släpp 1: Hunden släpps på en åker. Den söker snabbt över åkern springer sedan in i skogen,tar
snabbt upp. Drevet går i vida bukter men är lätt att följa. Avspårning bekräftar att det är rådjur. Mycket blöt mark. Hunden avslutar drevet
och gör en egen återgång. Släpp 2: Hunden söker och får snabbt slag som han jobbar med. Tar upp och driver mycket bra. Drevet
buktar bra och hunden ligger nära rådjuren vilket hörs på skallet som då blir sjungande. Drevet går till full tid. Hunden kallas in på fullt
drev inom synhåll 125 m. Avspårat rådjur. Släpp 3: Hunden söker även här med glädje! Får slag, tar upp driver bra men avbryter innan
pris uppnåtts. Egen återgång på ca 1000 m. Avspårat rådjur. Släpp 4: Hunden söker ut över 300 m får sedan slag och tar upp. Drevet
rundar oss och vi ser rådjuret två gånger. Hunden två min resp. 1 min efter.Senare får hunden en noterbar tappt. Senare ses rådjur
igen. Drevet avbryts då önskad tid uppnåtts. Mycket duktig hund! Rå 67, Rå 92, Rå 35, Rå 61(6)
EP: 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 3 = 35 DFK: 7 SFK: 88 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 2 Rå

FALLASKOGENS HILO SE32571/2018 H e J SEJCH Bakkeskogen's Fycom NO46862/15 u J Fallaskogens Emmi SE32731/2016 Äg:
Urban Persson, Stockaryd.
29/01. Domare: Magnus Enocson. Sl 1. Hunden söker ut lugnt o metodiskt, reser rå efter kort slagarbete. Rådjuret buktar till en början i
normala bukter, går sedan på långskjuts. Drevet tar slut i stor torvmosse där hunden får dötappt. Hunden visslas in utom synhåll på
tappten. Rå avspårat. Sl 2. Hunden tar en mindre sökrunda, går sedan till gammalt slaktavfall. Hunden kopplas. Sl 3. Hunden tar några
kortare sökrundor, går sedan in i gammal drevlöpa som han följer en längre sträcka, reser sedan rå i tidigare buktområde. Driver sedan
i dryga timmen innan han lägger av och tar sig tillbaka till släpplatsen. Flera olika drevdjur synliga, hunden ca 1 minut efter. En trevlig
hund som för dagen hade lite svårt att hålla reda på drevlöpan. Rå 72(31), Rå 61(29)



EP: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 = 29 DFK: 7.7 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 2 Rå

FALLASKOGENS RAPPO SE65622/2020 H e SEJCH NOJ(D)CH Jw Bajas NO38858/18 u J Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg:
Tomas Ankarberg, Huskvarna.
19/01. Domare: Sune Hansson. Rappo har två prisvärda drev. S1 Han reser rå efter bra slagarbete driver i en repris till stort dike lägger
av. Rå synliga med hunden 2 min efter. Inkallas på återgång och kopplas. S2 Bra sök får slag reser rå driver i en stor bukt lägger av i en
blöt mosse, inkallas och kopplas, provet avslutas, en lovande hund. Rå 68, Rå 46
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 30 DFK: 6.5 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå

FANTA SE53674/2021 T e J Bakkeskogen's Tom SE10283/2019 u J Fallaskogens Zelda SE58323/2017 Äg: Hampus Lundgren,
Sandsjöfors.
14/01. Domare: Erland Persson. SL:1Upp tag på rå med ett kort men snabbt slagarbete, drev till full tid i två repr. Inkallad från tappt
64m rå avspårat. SL2.Snabbt upptag på okänt som går i 28m till ett fårstängsel med ström i, tar sin löpa tillbaka ca 600m SL:3 Fanta är
mycket påvärkad efter hon fått ström i sig tar ca 45m tills hon söker ut får upptag utan slagarbete går till full tid med råge inkallad från
tappt 184m.En mycket drevsäker och spårnoga hund med utmärkt skallgivning under drev. Rå 93(8), Okänt 28, Rå 128
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 = 33 DFK: 8.56 SFK: 120 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.
31/01. Domare: Sune Hansson. Gigolo har under dagen två prisvärda drev. S1 Reser rå efter bra sökrundor och slagarbete, driver i två
repriser får en längre tappt i mycket vattensjuk terräng, lyckas resa om driver till full tid, inkallas på löpan rå avspåras. S2 En lång
sökrunda utan upptag kopplas . S3 Efter en liten förflyttning reser rå driver i mycket trånga bukter drevet går in i blankvatten, får tappt
lyckas resa om driver in i vattnet igen, hunden ger upp och kommer tillbaka och kopplas.Rå synligt vid upptagsplatsen, provet avslutas ,
en mycket trevlig hund. Rå 105(25), Rå 67(9)
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 = 33 DFK: 7.5 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 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 Dinning, Rydaholm.
05/01. Domare: Bo Andersson. S1. Söker ut bra , markera slag med måttliga väckskall , upptag på rådjur som avspåras i snö , driver i
två korta repriser , återkommer efter tappt vid större dike. S2. Söker ut bra men inget upptag , hundägeren väljer att koppla o bryta
provet. Rå 34(13)
EP: 3 - 3 - 4 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 = 26 DFK: 7 SFK: 88 JL: Godtagbar
Pris: Ukl, 3 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 Dinning, Rydaholm.
27/01. Domare: Bo Johansson. Tiken släpps och får snart slag, jobbar snabbt och får upptag på hare som ses strax efter upptag och en
gång till efter 45 minuters drev. Drevet går i sju repriser. En målmedveten ungtik som inte lämnade tappterna. Hare 59(101)
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 29 DFT: 8.8 SFT: 88 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Hare

HADDEBOS VILLE SE61826/2020 H e J Fallaskogens Rippe SE27151/2017 u J Fallaskogens Issa SE56799/2016 Äg: Christian
Magnusson, Vetlanda.
18/01. Domare: Magnus Grahn. Släpp 1: Upptag på RÅ som ses två gånger med hunden 1 - 2 minuter efter. Drivs i normala bukter.
Släpp 2: Upptag på råbock som drivs i två repriser. Buktar trångt första timmen för att sedan bli vidare bukter. RÅ ses två gånger med
hunden 1 - 3 minuter efter. Önskas bättre lydnad på hunden. Rå 100, Rå 145(18)
EP: 3 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 8.6 SFK: 92 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

LILLA FÄLLANS HÅLLI SE53040/2021 T e Fogdegårdens Gangster SE46893/2020 u J Pösans Fälla SE22416/2019 Äg: Josefin
Börjesson, Hok.
17/01. Domare: Bengt Eriksson. Släpp 1: Tiken släpps och söker ut i fina bågar upp till 200 meter utan kontakt med ägare. Drar sedan



iväg och hittar slag och jobbar utan väckskall och reser okänt som hon driver hackigt i 9 minuter. Vänder sedan och återkommer. Släpp
2: Samma fina sök upp till 200 meter med bra kontakt med ägaren. Hittar inga slag och kopplas. Släpp 3: Tiken släpps på observerade
rådjur som hade setts ca 5 minuter tidigare. Hon tar an slagen och följer tyst i 300 meter. Lägger sedan av och kommer tillbaks. Jobbar
sedan i området tills tiden är inne för att inget pris kan uppnås. En trevlig tik som inte var mogen uppgiften idag. Okänt 9
EP: 3 - K - K - K - K - K - K - 2 - 2 = 7 JL: Bra
Pris: Ukl, 0 Okänt

LINGVALLEN ENOC SE36700/2015 H e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Magnus
Enocson, Skillingaryd .
20/01. Domare: Johan Andersson. SL1. Enoc har ett utmärkt sök och får snabbt kontakt med slag och reser rå. Driver i normala bukter i
ca en timme därefter blir drevet hackigt och hunden får problem att följa löpan. Efter två längre tappter med bara en kortare drevtid
däremellan kopplas hunden på tappt. SL2. Enoc visar även här ett utmärkt sök arbete. Reser rå efter ett längre slagarbete. Drevet
buktar bra och korsar ett flertal vägar utan problem. Efter ett tag verkar rådjuret sträcka ut och byta område vilket gör att Enoc hamnar
något efter. Får problem vid en bäck/vattendrag försöker lösa tappten men lyckas inte reda ut löpan. Hundägaren kopplar på tappt. SL3.
Hunden släpps och söker som tidigare ut väldigt bra dock med tydligt lägre fart. Får kontakt med slag som hunden följer till en mycket
vattensjuk mosse men lyckas inte resa något drevdjur. Hunden kopplas och provet avbryts. Rådjur avspårat i snö på SL1 och SL2. En
mycket trevlig hund som för dagen hade lite svårt att lösa tappterna Rå 70(20), Rå 54(11)
EP: 5 - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 29 DFK: 8.5 SFK: 82 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå

LUNNAVIKENS BOJAN SE44167/2020 T e J Fallaskogens Emil SE32596/2018 u J SEUCH Lunnavikens Aya SE15385/2014 Äg:
Andreas Svensson, Sävsjö.
23/01. Domare: Erland Persson. SL:1 Har ett kort drev på rå som slutar i en våtmark som är översvämmad stannar kvar på tappten
ca10m tar sin löpa tillbaka ca700 SL:2 Vi får gå länge innan tiken finner slag gör ett mycket bra slagarbete driver rå i tre rep och en kort
och en lång tappt den sista rep var utmärkt. kopplad på löpan. Det var första starten för tiken och husse. Rå 38, Rå 111(46)
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 = 32 DFK: 8 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

MIRA SE14970/2021 T e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J SEUCH Vättervindens Elli SE38277/2012 Äg: Johan,
Sävsjö .
20/01. Domare: Bo Hagelvik. Släpp 1:Drev rå i två repriser rå synlig två gånger i slutet på drevet, kopplades när rå kom rätt på
domarlaget. Släpp 2: Upptag och tjugotre minuters drev på hare som sågs en gång, kopplades på tappt i drevlöpor. Släpp 3: Gick och
väckte på osynliga slag ( under nysnön ). Släpp 4: Upptag på rå som är avspårat, drev i fyrtioåtta minuter lägger av och påbörja egen
återgång, efter cirka sjuhundra meter stöter hon på ett nytt rå och börja driva på nytt. avropas inom synhåll och kopplas. Rå 95(11),
Hare 23, Rå 48
EP: 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 31 DFK: 8 DFT: 8 SFK: 85 SFT: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 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.
03/01. Domare: Bo Hagelvik. Släpp 1: Upptag på hare som sågs en gång med hunden tre minuter efter, drevs i en repris, kom tillbaka
till släpplatsen där ägaren valde att koppla. Släpp 2: Upptag på rå som drevs i två repriser till full tid som buktade bra, kopplad på löpan.
Släpp 3: Upptag på rå som sträckte ut cirka en kilometer därefter buktade väldigt bra sågs tre gånger med en halv till tre min. efter,
blåstes av på fullt drev på tvåhundratjugo meter. En lättläst hund som gjorde mycket bra rå-drev, sam över en bred å i sista drevet utan
att mattas. Hare 9, Rå 95(9), Rå 97
EP: 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 5 = 37 DFK: 8 SFK: 105 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SKOTTATORPETS NOCCO SE42131/2021 H e J River Race Regall SE40465/2016 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Henrik
Johansson , Ekenässjön .
22/01. Domare: Magnus Grahn. Släpp 1: Upptag på RÅ som drivs i en repris. Drevet gick i normala bukter men sista halvtimmen
buktade det mycket trångt. RÅ avspårades flera gånger. En mycket lovande unghund. Rå 84
EP: 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 33 DFK: 8.6 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå



STJÄRNTUNETS MOLLY SE51259/2021 T e J RR SEJCH Ekarpsgårdens Yto Ii SE44510/2018 u SEJCH SEVCH Tunets-cita
SE34863/2015 Äg: Thomas Svensson, Rörvik.
26/01. Domare: Bo Johansson. Släpp 1: Tiken söker ut utmärkt , får slag och upptag på rå som första halvan av drevet buktar väldigt
trångt. Rå byter sedan buktområde ca 500 meter bort, får där en tappt när rå korsar en fyrvägskorsning av skogsbilvägar, buktar där en
stund men återkommer till det första buktområdet där tiken efter full tid blåses in på tappt. Släpp 2: Tiken släpps, söker ut, får slag och
upptag. Drevet går i en fin bukt och kommer förbi domarlaget då det samtidigt kommer en kvinna med en stor hund i koppel. Kvinnan
med hunden går vidare och möter drevet längre fram på stigen varvid rå förmodligen skenar och tiken hittar ej utslaget. Hundägaren
väljer då att koppla. Släpp 3: Tiken släpps i nytt område och söker länge och långt men finner ej slag. Tiken återvänder till föraren som
väljer att avbryta för dagen. Tiken har då gått över tre mil men hade jaktlusten kvar. Rå 100(14), Rå 33
EP: 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 9.6 SFK: 108 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 H e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u DKJCH SEJCH Strelluf Anja
DK12416/2012 Äg: Sabine Dinning, Rydaholm.
10/01. Domare: Daniel Fälth. S1. Hunden får slag omgående och gör ett snabbt slagarbete , Drevet går i två repriser till full tid , Sista
reprisen buktar mycket bra, Tappten uppstod i blötmosse, Rådjur avspårat och hunden kopplas vid tappt efter full tid . S2. Släpper i nytt
område och hunden får slag direkt , Hunden driver utmärkt och det buktar bra till full tid , Rådjur avspårat även i detta drevet, Kopplas
på löpan. S3. Släpper för att kunna bedöma sök och samarbete , gör rundor upp mot 100m o återkommer till hundägaren. Rå 116(14),
Rå 91
EP: 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 = 29 DFK: 7 SFK: 82 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 H e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u DKJCH SEJCH Strelluf Anja
DK12416/2012 Äg: Sabine Dinning, Rydaholm.
21/01. Domare: Stefan Modin. Sl: Vill ägaren helst få upp hare problemet va bara att jag såg rådjur ute på en åker framför oss när vi
svängde in med bilen för släpp och även när vi går ut så går vi över löpan med hunden som får det i näsan, ägaren tar med hunden för
att försöka på hare, men när hunden släpps så har den inte glömt löpan vi gick över och hunden springer ner och tar an den direkt så
sökarbete uteblev. Hunden driver rå mycket bra, ser rå 2 gånger. Hunden har en lite längre tappt och ett par ej noterbara. Släpp 2:,Vi
går en stund med hunden inom synhåll, hunden trampar i stort sett på vilt tillslut och skriker i och nytt upptag på rå som ses vid 2
tillfällen med hund 2 min efter hunden gör även här bra jobb i den vassa snön hunden får tillslut en längre tappt, som löser sig och
hunden driver till full tid. rå passerar oss igen och kopplas på löpan Rå 92(15), Rå 97(46)
EP: 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 27 DFK: 7 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

TEAM GRANATHS DUNDER SE45624/2019 H e J Falstergårdens Stolle SE33761/2013 u SEUCH SEJCH Team Granaths Akka
SE57662/2012 Äg: Ted Jonasson , Vetlanda .
23/01. Domare: Sabine Dinning. Släpp 1, Söker ut ett flertal gånger inga längre sträckor, kopplas och vi förflyttar oss. Släpp 2, Söker ut
något bättre och får färska slag med upptag på rådjur, som både spåras av och sågs med hund efter ca 4 min, blir efter i mossmark och
drevdjuret hoppat in i röjda områden, släpper och återgår i löpan, kopplas och vi flyttar område igen. Släpp 3, Söker runt oss tills
hunden får färskare slag på rå med nytt upptag som han släpper och inget vidare intresse, något öm i tassarna, vasst i markerna. Vi
kopplar och avslutar provet. Rå 62(18), Rå 19
EP: 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 = 26 DFK: 7.75 SFK: 87 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

WALLELYCKAN HANNA SE44355/2021 T e J SEUCH Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH SEUCH Bergmossens
Qimmie SE42546/2015 Äg: Magnus Wallin , Kättilstorp .
12/01. Domare: Roger Johansson. S1 Upptag på rå som drivs i två repriser när rå går på långskjuts släpper tiken och tar sin löpa
tillbaka men krånglar till det på vägen och ägaren väljer att blåsa in henne på ca 200m och hon kopplas, rå synligt med tiken en min
efter. S2 Inget upptag och provet avslutas. En trevlig ungtik. Rå 64(18)
EP: 2 - 3 - 4 - 3 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 = 30 DFK: 7 SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå


