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Länskamp
DJÄKENGÅRDENS BOSS SE43477/2018 H e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH
Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Jan Johansson, Transtrand.
31/10. Domare: Anette Runden. SL 1. Släpper hunden som söker ut mycket trångt, hundförare och domaren rör sig långsamt framåt.
söket är lika hela dagen. vi avslutar provdagen utan upptag.
EP: 1(1) - K - K - K - K - K - K - 2 - 2 = 5 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0

GARVAGUBBENS BÄRS SE35253/2019 H e SEJCH SEVCH SEUCH Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH SEVCH SEUCH
FIUCH River Race Bira SE20960/2017 Äg: Björn Forsgren, Axmar.
31/10. Domare: Jakob Bergvall. Släpp 1, Släpper hunden upp längs med en stig från vändplanen vi parkera på. Efter att hunden gjort
sina behov så söker han ut längs kanten på en bäverdamm ca 250 meter innan han kommer på rådjur som han reser direkt. Jag och
hundföraren ser ett ensamt rådjur ca 3 min efter upptaget med hunden ungefär 1 minut efter. Rådjuret buktar stort och vi följer sakta
med längsvägen och håller avstånd så vi hör hunden men inte stör drevet. Sista 20 min av drever så har hunden halkat efter och skäller
inte lika intensivt. Släpp 2, Släpper hunden från ett 4 vägs kors och han söker iväg ca 100m längs med en gammal kör väg. Och
springer ihop med vildsvin som han puttar iväg och kommer tillbaka till oss. Släpp 3, Vi går med hunden åt andra hållet och hunden och
hunden kommer på slag som den reser efter en liten stund och som efter ca 10 minuter slutar vid ett rävgryt där vi hämtar hunden.
Släpp 4, hunde söker som bäst nu och gör vändor på 650-800 meter. Finner ej slag men ger sig inte. Rå 91, Räv 13
EP: 5 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 32 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 85 SFT: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

KILHAMMARS HUMLAN SE49658/2015 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa
SE35770/2010 Äg: Dan-Erik Persson, Söderhamn.
31/10. Domare: Henrik Andersson. Sl/1 hunden släpps och den söker ut lite och tar upp en hare som springer rakt på oss och gör ett
avhopp som hunden löser perfekt och driver haren till en asfalterad väg där de blir tappt igen. Hunden löser den med efter en stund.
Driver haren till ett tredje pris och kommer sedan tillbaka till oss. Sl2. Hunden släpps på nytt och söker ut och vi följer sakta efter. Vid en
fäbodstuga trycker de på lite för mycket åt hundföraren så han uppsöker dass. Då passar hunden på att ta upp en hare som nästan
springer in till han. Han ser haren från fönstret. Den blir så rädd så den kryper under o där e de roliga slut. Sl/3 hunden tar upp rådjur
efter en stunds sökande. Den driver den perfekt i 76m utan tappt o presenterar djuret fint för oss. Hunden kommer tillbaka när djuret
känner oss o spikar. Då känner även hunden oss och väljer att avbryta för dagen och komma till oss. Hare 46(39), Hare 2, Rå 76
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 2 = 35 DFK: 4 DFT: 4 SFK: 72 SFT: 72 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 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.
31/10. Domare: Gunilla Landell. Sl 1vi släpper Rolle och han får slag och upptag. Drevet går i stora fina bukter. Haren synlig för
domarlaget. Hunden får tappt som han inte reder ut och ägaren blåser in hunden. Sl 2. Vi byter område och hunden får slag och upptag
som han driver tills dö tappt uppstår. Sl 3 Byter område igen och släpper Rolle som får slag som inte resulterar i upptag. Byter område
igen. Sl 4. Vi släpper igen och hunden får slag som inte resulterar i upptag. Vi bryter för dagen. En hund som är arbetsvillig men tyvärr
inte reder ut sina slagarbeten. Hare 61, Okänt 19
EP: 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 2 - 3 = 23 DFT: 6 SFT: 76 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare

RIVER RACE BIRA SE20960/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u SEJCH SEUCH
River Race Jaffa SE38657/2014 Äg: Sten Norberg, Bollnäs.
31/10. Domare: Roger Svensson. S1 Får slag som snabbt leder till upptag. Buktar fint till en början för att sedan sträcka ut och bukta på
nytt område. Domarlaget lyckas hålla kontakt och kan följa drevet till slut. Rådjur avspårat. Inkallad under tappt på trafikerad väg. S2
Finner slag men reser ej vilt. S3 Söker ut OK. Efter en stund ser domarlaget en hare som hunden tar upp. Blir ett hackigt drev som går
ner i bebyggelse varpå hundförare väljer att koppla. S4 Hunden söker ut som tidigare under dagen och finner slag som resulterar efter
gott jobb i upptag av rå, avspårat. Driver utan noterbara tappter till provdagens tar slut. Inkallas på fullt drev från kort avstånd. Rå 135,
Hare 20(13), Rå 72
EP: 2 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 4 = 34 DFK: 5 DFT: 4 SFK: 100 SFT: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 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.
31/10. Domare: Esbjörn Thorén. S1 Söker snabbt ut och finner slag som resulterar i upptag på rådjur som avspåras under drevet.
Tyvärr uppstår tappt i samband med en bäckövergång som hunden inte löser och ägaren väljer att koppla. S2 Söker ut fint med både
fart och bra vidd. Finner slag som inte leder till upptag och hundföraren väljer att kalla in från rejält långt håll varpå hunden på ett
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föredömligt sätt kommer till domarlaget och kopplas. S3 Hunden söker ut i långa fina rundor och har däremellan kontakt med
domarlaget. Samarbete mellan hundförare och hund otroligt effektivt i att täcka in terräng. Tyvärr finner hunden inga slag. S4 vi gör ett
tappert försök att hitta rå närmare bebyggelse men finner inga slag. Varpå hundföraren väljer att koppla för dagen. Rå 47
EP: 5 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 4 - 3 - 3 = 28 DFK: 8 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Rå


