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Drevprov Januari
KUSBACKENS BJÖRGEN SE28701/2017 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH SILVERKÄLLANS BRASSE SE24078/2015 u SEVCH
SEJCH SEUCH HARESPORET'S VIXI SE53027/2012 Äg: Thomas Wiklund, rengsjö.  
05/01. Domare: INGVAR KARLSSON. Släpp 1. Får harslag som hunden reser och som går i 2 repriser. Hunden får problem på tappten,
hundägaren väljer att koppla och byta område för att prova på rå. Släpp 2. Går på sök får slag på fälthare som går i 2 korta repriser på
vägar och bland bebyggelse. Haren sågs med hunden ½ min efter. Släpp 3. Snabbt upptag på get och killing som ses 3 ggr, med
hunden mindre än 1 min efter alla ggr. Hunden får dödtappt och provet avslutas. Hare 28(22), Hare 12(16), Rå 76  
EP: 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 32 DFK: 5.5 DFT: 5.5 SFK: 120 SFT: 90 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 2 Rå  

LILLA SOLBACKENS CINDY SE37813/2014 T e J SLAGSTIGENS TRISTAN SE47437/2012 u J SEUCH BALTARNS NAIJA
S48471/2008 Äg: Henrik Andersson , Färnäs .  
17/01. Domare: PER-ERIK SKOG. Drev 1. Tar upp hjort som buktar i vida svängar, vi kommer i vind och hunden återgår till oss. Drev 2.
Släpps på nattslag hare. Hunden tar upp rå och avbryter då den kommer i kontakt med en annan hund, återgår. Drev 3. Kort flytt till ny
mark, kommer i färska harslag. Jobbar bra och reser hare men haren går i beteslöpor och inget mer påstick. Provet avslutas. Hj 78, Rå
55, Hare 13  
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 = 32 DFK: 4 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 2 Hj, 3 Rå  

LILLA SOLBACKENS NINJA SE52011/2018 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH SJÖSTENS LINUS SE36363/2012 u J LILLA
SOLBACKENS SVANSA SE38280/2012 Äg: Henrik Andersson , Färnäs .  
20/01. Domare: INGVAR KARLSSON. Släpp 1. Söker ut mkt bra, får slag i det ymniga snöfallet som hunden jobbar på. Under slagen
kommer hunden upp i nya slag flera gånger. Tar upp hare som drivs i en kortare repris, går på tappten tills det blir dödtappt. Släpp 2.
Finner haren och drev i 3 repriser. Haren sågs med hunden 1 min efter. Får sedan tappt. Hundägaren väljer att koppla då det inte är mkt
tid kvar av provdagen. Hare 12, Hare 33(23)  
EP: 4 - 2 - 4 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 28 DFT: 3 SFT: 78 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 0  

MÖNSTERGÅRDENS VIGGO SE18677/2019 H e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH SILVERKÄLLANS BRASSE SE24078/2015 u J
MÖNSTERGÅRDENS MIXA SE38264/2012 Äg: Jan-Erik , GUSTAFS .  
02/01. Domare: ROGER SVENSSON. Hemmamark Milsbo/Rösåsen. 2 plusgrader och 5 cm spårsnö på platsen. Hunden släpps på
rådjursspår på en åker vid en skog. Hunden går på slag efter några sekunder och börjar driva inom en minut från släpp. Drevet går fint
med några få ej noterbara tappter. Avspårat två rå vid en vägövergång. När drevet passerar över ett brant berg så tonar det ut och in
inom 10 minuter. Vi håller ihop drevet genom att springa upp på berget och då kommer drevet tillbaka inom denna tid. Därefter buktar
de två drevdjuren runt i området för upptaget. När vi kommer dit och drevet kommer mot oss så är det full tid och föraren provar en
inkallning på 120 m under drevet utan att lyckas få stopp. Då går han in och kopplar hunden på löpan och är åter på två minuter under
kontrollerade former. Eftersom det är unghundsprov som gått till förstapris bryts provet här innan provdagen är slut. Rå 94  
EP: K - K - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - K - 2 = 21 DFK: 6 SFK: 125 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 1 Rå  

MÖNSTERGÅRDENS VIGGO SE18677/2019 H e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH SILVERKÄLLANS BRASSE SE24078/2015 u J
MÖNSTERGÅRDENS MIXA SE38264/2012 Äg: Jan-Erik Hillert , Gustafs .  
17/01. Domare: HENRIK MÅRTS. Släpp 1. Söker i några kortare turer innan han kommer i slag som resulterar i snabbt upptag. Driver
sedan på ett förtjänstfullt sätt till full tid utan tappter. Rådjur synligt en gång med hunden ca 3 minuter efter. Kopplas på drevlöpan.
Drevet drog iväg lite på slutet därav sen koppling. Förflyttning ett par kilometer. Släpp 2. Kommer relativt snabbt i slag efter rådjur som
hunden följer med måttliga väckskall i ett långt slagarbete. Upptag kommer dryga kilometern bort vilket sedan åter följs av ett tapptfritt
drev till full tid. Rådjur spårat. Kopplas även denna gång på drevlöpan. Provet avslutas. En drevsäker unghund med mycket jaktlust. Rå
125, Rå 115  
EP: 2(1) - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 5 SFK: 90 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

NATTSLAGETS DAYTONA SE25075/2019 T e J SEUCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS NISSE SE56728/2015 u SEJCH SEUCH
NOJ(D)CH NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN SE50168/2015 Äg: Stefan Hedin, Gustafs.  
10/01. Domare: HENRIK MÅRTS. Hunden söker i trånga sökrundor tills vi får ett ettrigt påstick ca 150 m från oss. Hunden driver sedan
på ett förtjänstfullt sätt med ett mycket intensivt, livligt och välnyanserat skall, anpassar farten efter svårigheterna och når full tid utan
noterbara tappter. Efter full tid går drevet in i en hästhage där hunden blir jagad av hästar och avbryter drevet och tar bakspåret tillbaks.
Visslas sedan in på ca 200 m, lämnar spåret och är hos oss på några minuter. Råbock synlig 2 gånger med hund 0,5 och 3 minuter
efter. En unghund som med ett bättre sök kan bli riktigt bra och som är mycket rolig att vara i skogen med! Rå 85  
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EP: 2(1) - 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 2 = 28 DFK: 6 SFK: 120 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 1 Rå  

RAMBO NO57818/17 H e SEJCH SEUCH FINDIK SE10073/2012 u SEJCH NOJ(D)CH TT BOBSY NO41477/14 Äg: Ramazan
Acaralp, Tungelsta.  
11/01. Domare: SEPPO PIIRHONEN. Släpp 1. Hunden släpps, söker ganska trångt utan resultat kopplas för traktbyte. Släpp 2. Hunden
släpps söker fortfarande ganska trångt har en längre söktur utan resultat hunden kopplas för traktbyte. Släpp 3. Hunden släpps på
rådjur som har observerats, får slag efter några minuter med upptag och drev som följd, driver till full tid utan noterbara tappter, kallas in
under drev från kortare avstånd. Det var svåra förhållanden under dagen med snöfall och hård vind stundtals. Rå 90  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 = 28 DFK: 7 SFK: 70 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

STJÄRNSKOGENS DYNAMIT HARRY SE44515/2018 H e SEJCH STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 u RR SEJCH SEUCH
SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 Äg: yvonne skog, Leksand.  
11/01. Domare: HENRIK ANDERSSON. Vi släpper hunden som söker ut lite trångt. Den finner ett spår och går genom byn i spåren.
Hunden ringar och väcker med enstaka skall och tar upp rådjur. Hunden driver lite snabbt och rådjuret spikar ur. Vi skyndar efter och till
slut blir det en tappt och efter den tappten så driver hunden jättebra i fina bukter. Husse får gå in på drevet o koppla. Släpp 2. Hunden
söker lite runt oss till husse väljer att koppla o avsluta provet. Rå 143(7)  
EP: 2(1) - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 9 SFK: 78 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå  

SVARTPYTTENS ADELE SE41656/2018 T e TB BIFFEN NO45401/12 u NORDJ(D)CH NORDUCH C.I.B. NOV-16 BÄCKSKOGENS
MINDY SE53759/2012 Äg: Seppo Piirhonen, Norberg.  
12/01. Domare: INGVAR KARLSSON. Släpp 1. Söker ut i 2 sökrundor, tar upp rå som buktar bra. Byter buktområde och hunden får en
längre tappt under tappten uppsöker hunden ägaren. Tar an drevet på nytt som går till full tid. Hundägaren kopplar på löpan. Rå synligt
2 ggr med hunden 1 och 2 min efter. Släpp 2. Hunden släpps går ut på en golfbana där hunden får slag. Går igenom isen i en bäck. Vi
gör en mindre förflyttning, hunden tar upp rå som drivs i en kortare repris. Hunden ger sig och går tillbaks till hundföraren. Vi går ner mot
3 rå som vi sett tidigare men hunden vill inget mer, västen full av is och provet avslutas. Rå 110(45), Rå 23  
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 = 32 DFK: 5.2 SFK: 120 JL: Bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

SVARTPYTTENS ADELE SE41656/2018 T e TB BIFFEN NO45401/12 u NORDJ(D)CH NORDUCH C.I.B. NOV-16 BÄCKSKOGENS
MINDY SE53759/2012 Äg: Seppo Piirhonen, Norberg.  
19/01. Domare: DANIEL ERNEBRINK. Släpp 1. Söker hund ut i högt tempo och tar upp rådjur som avspåras. Fullt upp med att följa och
höra drevet då det först börjar bukta något drygt 2 km bort. Kopplas på löpa efter full tid. Släpp 2. Söker ut i turer på 600 meter och
återkommer till förare utan att det blir upptag. Släpp 3. Upptag på rådjur efter enstaka väckskall. Få bukter men hund hörs bra trots
mycket snö i terräng och upplega, rådjur avspåras. Slutar plötsligt att driva efter 47 minuter och sätter sig och är helt tyst, mycket trött.
Kopplas på drevlöpan. Rå 97, Rå 47  
EP: 5 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 31 DFK: 5 SFK: 75 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå  


