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Drevprov November
FALLASKOGENS ZICCO SE58317/2017 H e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg:
Niklas Forsberg, Rättvik.
14/11. Domare: Henrik Andersson. Släpp/1 vi släpper hunden som söker ut kort och tar upp en hare som buktar trångt i en röjning vid
en å. Vi spårar av en hare. Hunden hittar ej avhoppet till slut och vi kopplar och drar vidare. Släpp/2 hunden söker kort ut och får till slut
slag som den följer och får upp till slut. Den driver i två vida bukter där de blir tappt vid ett gryt, men räven gick aldrig i gryt för det var en
person där som räven kastade för. Hunden ligger kvar på tappt tills den till slut löser det och driver en stund till. Hunden kopplas när den
ej vill mer. Hare 35, Räv 64(55)
EP: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 29 DFT: 7 SFT: 78 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Räv

NATTSLAGETS CUBA SE33560/2019 T e SEJCH Nattslagets Dunder SE22720/2017 u J SEVCH Nattslagets Benelli SE51571/2016
Äg: Robin Harnesk, KOPPARBERG.
24/11. Domare: Henrik Mårts. Släpp 1. Finner slag på första sökrundan. Kort slagarbete leder fram till upptag. Drev som efter en bukt
byter område, drar ett par km för att sedan bukta där fram tills full tid. Kallas av under kortare tappt på nära håll från föraren. Drevdjur
rådjur avspårat! Släpp 2 ger ett kortare drev på okänt drevdjur (troligt räv) som hunden avbryter och kommer tillbaks till föraren. Släpp 3.
Hunden reser rådjur ganska nära oss som drar ut på en långsväng för att sedan återvända och bukta bra knappt en km från upptaget.
Rådjuret ses en gång med hunden 5 minuter efter när drevet närmade sig full tid. Hunden avbryter sedan självmant drevet då det
passerar våra spår. Driver på ett lugnt och fint sätt med bra skallfrekvens i samtliga drev under dagen. En mycket samarbetsvillig och
trevlig tik att vara i skogen med! Rå 95, Okänt 14, Rå 97
EP: 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 = 34 DFK: 6 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå


