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Drevprov Januari
BÅTHÄLLANS ESTER SE47774/2020 T e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken's Felix NO35900/15 u J SEVCH SEJCH SEUCH
Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Micael Vass, Falun.
09/01. Domare: Henrik Mårts. Släpp1. Hunden tar efter några sökrundor på ett par hundra meter upp ett rådjur som ses i upptagen med
hunden 30 sekunder efter. Drevdjuret drar iväg ca 2km innan det börja bukta bra inom ett begränsat område. Drevet går riktigt bra och
det är en tappt och några mindre onoterade tappter under hela drevtiden till full tid. Vi fick kämpa för att ta oss närmare drevet och
innan vi kom nära för koppling så bröt hunden och tog bakspåret åter ca 1km innan vi kopplade hunden på återgången i drevlöpan.
Förflyttning med hunden kopplad. Släpp2. Hunden hittar efter lite sökande ett nytt rådjursslag som tyvärr leder in i till upptaget för
tidigare drev och strular till det lite i slagarbetet men det leder efter ett tag till nytt upptag. Detta drev går knackigare och hunden
kommer på efterkälken. Drevdjur rådjur avspårat. Provdagen avslutas på eftermiddagen med att hundägaren kallar av hunden från
tapptarbete. En drevsäker tik som jobbat med mycket bra energi hela provdagen. Rå 128(7), Rå 47(10)
EP: 3 - 3 - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 = 29 DFK: 6 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

BÖRSVALLENS EJJA SE55053/2021 T e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u SEJCH SEVCH SEUCH Ackers Pata SE42749/2016 Äg:
Nils Andersson Bjesse , Fredriksberg .
31/01. Domare: Seppo Piirhonen. Hunden släpps på en öppen yta gör snabba sökturer får slag med ett upptag, driver i fina bukter
rådjur synligt 2ggr 2 och 4 minuter efter, hunden kopplas på löpan. Hunden blöder om bägge fram tassarna, provet avbryts på
hundförarens begäran därav sänkning av pris. Ett njutbart drev i ett mycket skarpt före. Rå 96
EP: 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 3 - 2 - 2 = 28 DFK: 5 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå

GRENEBACKENS JAZZ SE33278/2021 H e SEJCH SEVCH SEUCH Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u J SEVCH SEJCH
NOJ(D)CH SEUCH Re Cindy SE36458/2018 Äg: Peter Ollén, Siljansnäs.
15/01. Domare: Mats Olovsson. Provområde siljansnäs -1, släppte i en gammal granskog som hunden gjorde fina sökturer i på 350-
450m inga spår men hunden fick tag i ett rådjur så vi hörde upptaget drevet drog direkt ifrån oss så vi gick efter fick ingen kontakt
noterat "tappt 1" gick tillbaka och tog bilen för att om möjligt få kontakt när drevet skulle passera en väg förflyttning i bil "tappt 2" vi såg
rådjuret gå över vägen med hunden 3min efter in i en ungskog slyhygge där det buktade runt till full tid uppnåddes rådjuret kom förbi
oss med hunden 5min efter och husse fick försöka koppla en pigg hund som ville fortsätta jakten .Hunden hade såriga tassar gamla
snön var nog vass. Jag föreslår hunden till en 1 pris unghunds prov Rå 82(43)
EP: 5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 30 DFK: 5.5 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

STÄDJANS ISA SE65003/2021 T e SEJCH SEVCH SEUCH Båthällans Diesel SE50910/2016 u J SEJCH Städjans Fixa
SE20063/2015 Äg: Ingrid Spånberg , Mora.
15/01. Domare: Henrik Andersson. Sl/1 hunden söker en stund med fin fart och energi. Finner spår och söker länge och gör ett utmärkt
upptagsarbete. Tar upp ett rådjur som den driver i små fina bukter framför oss. Drevet var förbi på ca 80m 6 ggr men vi lyckas aldrig se
det. Rådjuret gör det väldigt svårt för hunden med att springa i samma spår och göra avhopp men hunden löste det utan problem. Efter
full tid så spikar rådjuret så vi går efter på väg och kopplar hunden. Mycket duktig hund Rå 113
EP: 2 - 4 - 5 - 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 = 32 DFK: 8 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå


