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Klubbkampen
DJÄKENGÅRDENS BOSS SE43477/2018 H e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH
Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Jan Johansson, Transtrand.
26/11. Domare: Joel Widman. Släpper hunden som söker ut trångt. Kommer ej på slag reser ej vilt. Kommer på inkallning under sök.
Kopplar hunden och byter område. Släpper i nytt område. Söker ut trångt. Kommer på slag och reser snabbt ett djur. Driver och rådjur
observeras med hunden ca 2 minuter efter. Driver i en repris. Buktar fint runt oss. Blir stött troligtvis av timmerbil. Drevet går på
långskjuts och över en å. Hunden släpper vid ån och kommer i bakspåren. Svårt att hitta åt föraren. Kopplas på gammal löpa och provet
avslutas. Rå 72
EP: 2(1) - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 = 28 DFK: 5 SFK: 80 JL: 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 .
28/11. Domare: Seppo Piirhonen. S.1 hunden släpps får omgående slag med påföljande upptag, gör en stor bukt som går upp i tät
snårskog där hunden får problem och tappar bort drevlöpan och samt återkommer till provgruppen. S.2 Nytt släpp efter en kortare
förflyttning hunden går ut får slag och ett upptag efter ett kortare slagarbete har ett kortare drev som slutar med att hunden fastnar med
västen i röjningen när husse är på väg så kommer hunden loss återkommer till föraren. Avspårat rå bägge släppen. Två släpp till där det
ej gick att avgöra djurslag. Rå 38, Rå 38(11), Okänt 18(10), Okänt 22
EP: 2 - 4 - 4 - 2 - 3 - 4 - 2 - 4 - 2 = 27 DFK: 6 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl

SILVERKÄLLANS SNIPER SE22391/2020 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J Silverkällans Cindy SE37258/2016 Äg:
Jonny Hedberg, BORLÄNGE.
24/11. Domare: Jakob Bergvall. Släpp 1. Släpper hunden från vändplan mot en gran plantering. Hunden hinner söka ut ca 90 m innan
den kommer på slag och börjar väcka inne i planteringen. Hunden reser kron hind och kalv som vi ser i upptaget på ca 40 meter. Det
går upp på nästa berg där det börjar bukta bra men stort. Hjortarna spårades även av i frostig väg som drevet gick över. Hunden kallas
in på drev inom synhåll. Släpp 2. Hunden släpps i en hygges kant och hinner söka ut 100 meter innan den kommer på slag och börja
väcka. Hunden reser rådjur get och kid som buktar bra i början av drevet och vi ser drevdjuren med hunden 2 minuter efter. Gör en sista
bukt innan geten ställer av kidet och tar med hunden mot en vältrafikerad 80 väg. Hunden kopplas på vägen då det är en fara för
hunden. Släpp 3. Söker ut 250 meter och springer på rådjur på vägen tillbaka. Buktar bra och hunden kopplas på löpan då rådjuren gick
över vägen. Och vi avslutar dagen då hunden är trött. En duktig hund med mycket jaktlust. Hj 102, Rå 63, Rå 31
EP: 3 - 4 - 2 - 3 - 3 - 4 - 5 - 2 - 3 = 29 DFK: 6 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hj, 1 Rå

STJÄRNSKOGENS ESSY SE28550/2019 T e J SEUCH Bäckskogens Träff SE43098/2015 u J SEVCH SEJCH Stjärnskogens Berit
SE40251/2017 Äg: Stefan Hedin, Gustafs.
26/11. Domare: Christer Ringholm. Rå synligt i båda dreven 1 gång i första drevet och 2 gånger i andra hunden 1 till 2 min efter. Rå
90(30), Rå 25(60)
EP: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 29 DFK: 7 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

STÄDJANS GUNNAR SE36002/2016 H e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J SEUCH Städjans Diva
SE34179/2010 Äg: Andreas Thuresson , Lima.
28/11. Domare: Jan Johansson. Släpper vid en väg och hunden får nästan direkt slag på hare som reses efter ett snabbt slagarbete
med måttliga väckskall. Hunden driver i 3 repriser till full tid och löser tappterna mycket bra var av den ena vid en bäck. Haren avspåras
i snön flera gånger under drevet. Efter full tid kallas hunden in på ca 250m. Släpp 2. Hunden söker ut fint i området utan noterbara slag
så hundföraren kallar in hunden för byte av område. Släpp 3. Efter bra sök kommer hunden på slag på Rå som den efter fåtal väckskall
reser och driver utan noterbar tappt till full tid. Rå synligt strax efter upptag. När full tid är uppnått kallas hunden in på ca 200m. Hare
92(26), Rå 91
EP: 4 - 5 - 5 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 - 5 = 37 DFK: 8 DFT: 6 SFK: 100 SFT: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare, 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.
28/11. Domare: Henrik Andersson. Släpp/1 hunden vindar redan I kopplet och när hunden släpps så drar hunden och tar upp rå direkt .
Hunden driver väldigt bra o fint. Drevet går i små fina bukter till den drar bort en bit . Vi följer efter. Försöker locka efter full tid på 207m
men de går först inte men på 120 m lite senare går det. Dock ej på fullt drev men utom synhåll. Släpp/2 släpper hunden som inte vill
söka ut alls. Gör en vända ut på 230m men går nästan tillbaka i samma spår. Sedan följer hunden oss till den hittar spår som den följer
och tar upp rå. Den driver det bra och har fint tryck på djuret till det plötsligt tar tvärstopp. Vi går dit och sett att hunden sprungit på älg.
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Kopplar hunden. Släpp/3 vi släpper hunden som inte söker ut utan följer oss. Verkar inte vilja nå mer och har röda bröst så vi väljer att
sluta för dagen. Trevlig hund Rå 113(7), Rå 34
EP: 2(1) - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 7 SFK: 92 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå


