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Klubbkampen
BUSTER SE38936/2019 H e SEJCH NORDUCH Piipanlauman Pikku-rex SE60127/2016 u SEJCH Rödmyrabackens Pärlan
SE33262/2012 Äg: Roger Svenssson, Falun.
26/11. Domare: Jakob Bergvall. Släpp 1. Vi släpper hunden i en tallskog/granskog upp i en bergsbacke. Hunder gör några sökrundor på
ca 100 meter, men finner ej några intressanta slag. Vi ser mycket rådjurs slag som hunden struntar i. Hundfören väljer efter en stund att
koppla hunden och vi byter plats. Släpp 2. Vi släpper hunden i ett brutet åkerlandskap. Vi rör oss sakta längs åkerkanterna medans
hunden söker runt oss upp till 150 meter. Efter en stund så stöter vi upp rådjur som hunden förföljer med måttliga drev skall ca 25-30 i
minuten i ca 200 meter innan det bryter och återvänder till hundföraren. Vi fortsätter ner längs en stig och viker av och går en ravinkant.
Hunden kör ner nosen och springer i väg ca 100 meter och reser en räv. Räven går mellan 2 dungar och korsar vägen på samma ställe
6 gånger. Ser räven på hagelhåll med hunen 1,5 minut efter. När räven väljer att gå över vägen på samma ställe för 6 gången så blir det
för svårt för hunden att reda ut och den ger sig efter en stund och ägaren kopplar. Räv 48
EP: 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 26 DFT: 6 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Räv

STJÄRNSKOGENS ATOS SE37542/2014 H e J SEUCH Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira
SE42644/2010 Äg: Daniel Ernebrink , Söderbärke.
19/11. Domare: Roger Svensson. S1: Hunden släpps på ett berg och söker ut bra. Finner efter en längre stund slag och reser vilt.
Avspårat rå. Drevdjuret går sakta undan hela tiden och vi hakar på. En blåsig dag där det ibland är svårt att höra hela drevet. Hörbarhet
mellan 150 m och 900 m beroende på vindriktning. Drevet går utan avbrott till full tid och ett försök till inkallning görs. Fungerar ej och
kopplas senare på löpan. S2: Hunden söker ånyo ut bra och reser efter en stund nytt rå som ses efter några minuters drev. Efter en
stunds drev avbryter hunden och börjar följa en stig från oss. Ev kan den blivit skrämd av en MTB-förare. Hunden går sedan ut på en
asfalterad väg och kopplas sedan där. S3: Hunden släpps och söker ut. Finner efter ett tag ett nytt rå som ses efter en stunds drev.
Detta rå buktar mycket fint runt oss. När provdagen nästan är slut så får hunden tappt och kopplas. Rå 97, Rå 24, Rå 47
EP: 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 31 DFK: 7 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

STJÄRNSKOGENS HOSS SE25081/2021 H e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u J SEVCH SEJCH Stjärnskogens
Berit SE40251/2017 Äg: Mikael Andersson, Stjärnsund.
24/11. Domare: Seppo Piirhonen. S1. Hunden ut i sök får slag och upptag på en gång driver avspårat rå i vida bukter tills djuret går i
sjön och simmar över hunden ut en bit men går upp på land igen hunden kopplas efter löpan.S2.Hunden ut i ett sök som resulterar i ett
upptag på hare som avslutas med en tappt. Haren avspårad. S3. Hunden släpps på nytt ställe får slag arbetar en stund på det som
resulterar i ett upptag 4 st rå synliga med hunden 30 sek efter i vida bukter med mycket god hörbarhet trots upplega. Hunden bryter
självmant och återvänder till föraren.S4 hunden släpps och söker trångt är ganska trött pga den tunga snön.S1 och S3 slås sammantill
ett första pris pga att rådjuret gått i sjön . Rå 54, Hare 25(17), Rå 65
EP: 2(1) - 4 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 = 29 DFK: 5 DFT: 3 SFK: 70 SFT: 70 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

STÄDJANS FIXA SE20063/2015 T e NOJCH SEJCH Stakkelias Stål-arko N22338/07 u J SEUCH Städjans Diva SE34179/2010 Äg:
Ingrid spånberg, Mora.
27/11. Domare: Henrik Andersson. Sl/1 hunden söker sig ut och finner nästan direkt slag. Drever går i fina bukter i bra fart och fina
repriser. Rådjuret går in i byn men återkommer upp i skogen omgående. Där ser vi djuret. Hunden fixar drevet fast det är en annan
hund upp i drevet flera ggr . Hunden kopplas efter inkallning . Dock ser vi Hunden och det är på drev. Sl2 hunden släpps igen och den
finner på färska spår direkt. Den tar upp och vi står på samma punkt hela drevet och hör hela drevet. Hunden gör inte bort sig en enda
gång. Efter full tid slutar den självmant och gör en egen återgång Rå 95, Rå 100
EP: 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 = 38 DFK: 6 SFK: 60 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 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.
29/11. Domare: Tom Mattsson. Släpp 1. Andra sökturen resulterade i slag som strax därefter ledde till upptag som efter avspårning
tordes vara get med killing. Ett par fina buktar innan de bytte område, där blev det en kortare tappt som snart redde ut och efter ny
avspårning var det enbart geten kvar framför hunden och det gick i fina bukter inom 500 meter till full tid. Ägaren kallar in hunden med
pipa på drev från 350 meter och hunden bryter och kommer för koppling. Släpp 2. Sökturer 250-350 meter som sedan leder till slag och
upptag som genom avspårning bedöms vara ensamt stort rådjur, detta gjorde inte en enda bukt trots fin skallgivning och låg
drevhastighet och gick långt in på grannmarken varav beslut att ta bilen runt och koppla hunden för områdesbyte togs. Släpp 3. Ett par
sökturer som sedan resulterade i slag och upptag som genom avspårning var ett ensamt vuxet rådjur. Buktade otroligt trångt större
delen av drevet innan det började ta ut svängarna. Gick till full tid och ägaren fick kalla in hunden. Rå 90(5), Rå 52, Rå 90(9)
EP: 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 - 5 = 33 DFK: 8 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå
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