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ACKERS ASTRID SE36555/2020 T e SEJCH J River Race Bang SE20967/2017 u SEJCH SEVCH Ackers Gorgonzola SE51144/2012
Äg: Birgitta Ingrids, Enviken.
28/12. Domare: Henrik Mårts. Tiken söker på under provet med ett relativt trångt sök mestadels inom synhåll men några längre rundor
när det är lite intressantare. Har under provtiden två lite längre slagarbeten med väckskall på över 30 minuter som inte leder till upptag.
Rådjuren verkar inte ligga där brukligt är och unghunden har ännu inte envisheten att jobba ända in i legan på dessa längre
slagarbeten. Tar upp rådjur vid provtidens slut därav sen koppling. Hunden jobbar ändå bra under hela dagen fastän det är lite hårt före
och har fina återgångar efter alla turer i skogen!
EP: 2(1) - K - K - K - K - K - K - 4 - 2 = 8 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 0

ACKERS CADDIE SE39608/2020 T e SEJCH SEVCH SEUCH Båthällans Diesel SE50910/2016 u SEJCH SEVCH Ackers Bazika
SE36397/2015 Äg: Peter Back, Vikarbyn.
28/12. Domare: Roger Svensson. Släpp1: Hund släpps i skogskant. Söker ut och följer lite olika gamla spår och återkommer för att
sedan gå ut igen. Det syns inga färska spår. Sedan följer hunden vad det verkar ett gammalt slag ca 800 m. Börjar sedan väckskalla
måttligt för att sedan övergå i drev efter två minuter. Sedan buktar drevdjuret runt oss i en enda bukt till full tid och är aldrig längre ifrån
oss än 500 m. Vi avspårar rå flera gånger, men lyckas inte se det. När det är dags för koppling så avancerar vi till drygt 200 m och
föraren blåser i en tomhylsa. Hunden avbryter drevet och återgår rakt till föraren och är framme inom två min. Ingen noterbar tappt
under drevet. Ca 1 dm snö på marken och ingen upplega. Temp -5 grader. Rå 90
EP: 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 5 = 31 DFK: 7 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

DJÄKENGÅRDENS BRAZZA SE43472/2018 T e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH
Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: gunnar olsson, Hammarstrand.
16/12. Domare: Henrik Andersson. Släpp/1 släpper hunden som kommer på slag direkt. Hunden krånglar först åt fel håll i spåret men
finner sig efter en stund och tar upp efter en stund. Drevet får aldrig nåt riktigt tryck och går hackigt och hunden kommer inte när
hundföraren lockar och låter sig bara kopplas på spårlöpan. Haren ville gärna gå om i samma område. Hare 113(90)
EP: K - 2 - 5 - 3 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 = 20 DFT: 5 SFT: 30 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

PIPSVÄNGENS ROLLE SE23518/2020 H e SEUCH B'lunds Ove SE56326/2010 u J SEVCH SEUCH Drivabos Cor SE49735/2017 Äg:
Dennis Persson, Insjön.
28/12. Domare: Jakob Bergvall. Släpp 1 och 2 gjorde hunden några sök vändor utan att finna slag. Släpp 3 hunden söker ut och finner
slag och reser en hare som spårades av flera gånger under drevet. Drevet går knackigt och många ej noterbara tapper. Drevet går
sedan ut på vägen där vi står och hunden blir störd av en som är ute och går. Föraren väljer och koppla då hunden inte kom igång igen.
Släpp 4 vi släpper på färska rådjurs spår som vi ser och hunden reser djuret snabbt och det går iväg en kortare bit ca 600 m där det
väljer att bukta trångt på en yta på ca 5 hektar. Hunden driver den tiden som är kvar och ägaren kopplar hunden på löpan då tiden har
gått ut. En trevlig hanhund som ville mer än vad vi hade tid till. Hare 65(25), Rå 65
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 26 DFK: 7 DFT: 5 SFK: 95 SFT: 45 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Kombi

STJÄRNSKOGENS GÖRAN SE43434/2020 H e Stjärnskogens Baldo SE40255/2017 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Ulsa
SE54165/2014 Äg: Henrik jansson, Öje.
28/12. Domare: Seppo Piirhonen. Släpp 1: hunden släpps och får genast slag på Hare som den ej lyckas resa. hunden fortsätter att
söka och får ytterligare harslag som inte blir något. hunden får tag på ett stänkdjur (synobs) som drivs till provslut. Rå avspårat Rå
64(10)
EP: 2(1) - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2(1) - 2 - 2 = 24 DFK: 5 SFK: 65 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå


