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Drevprov Oktober
DJÄKENGÅRDENS BOSS SE43477/2018 H e SEJCH SEVCH SEUCH Mönstergårdens Kicken SE50356/2010 u SEJCH
Stjärnskogens Zamba SE19341/2013 Äg: Jan Johansson, Transtrand.
04/10. Domare: Henrik Andersson. Släpp /1 hunden söker ut och tar upp utan slag. Drevet går rakt ut över en å. Där hunden kommer
när husse visslar på 206m på tappt . Och vi bryter och byter plats för vi tror att hunden bara kommer att återvända igen till ån. Släpp/2
hunden söker ut bra och efter ett bra sökarbete så tar hunden upp rå(avspårat) som hunden driver bra med ett tätt o fint skall som blir
glesare på slutet när hunden kommer på efterkälken . Hunden bryter när det bär i väg för långt bort. Hunden kommer tillbaka till husse
efter lite problem. Släpp/3 hunden verkar lite loj o söker ut bara ut lite så när de inte blir nåt så bryter hundförare provet. Dock med bara
lite tid kvar. Okänt 14, Rå 112
EP: 2(1) - 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 28 DFK: 7 SFK: 72 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

NATTSLAGETS CUBA SE33560/2019 T e SEJCH Nattslagets Dunder SE22720/2017 u J SEVCH Nattslagets Benelli SE51571/2016
Äg: Robin Harnesk, KOPPARBERG.
24/10. Domare: Jakob Bergvall. Släpp 1. Hunden hinner knappt söka ut innan den kommer på slag. Tiken jobbar på med
återkommande väckskall men lyckas aldrig resa viltet och ägaren väljer att koppla och släppa om, misstänker att det var en hare med
tanke på slag arbetet. Släpp 2. Släpper hunden vid en åker och hunden söker ut 150 m från åker kanten. Hunden hittar slag snabbt som
resulterar i ett skrik upptag på 2 rådjur som höll på att springa över oss. Det drar iväg och hunden hörs klart och tydligt på över
kilometern. Hunden bryter utan någon tydlig anledning och har svårt att hitta tillbaka till oss. Hundägaren misstänker att någon inte
riktigt stämmer. Släpp 3. Vi släpper hunden på ett annat område och den söker ut igen men verkar vara lite loj enligt hundägaren som
misstänker att tiken snart kommer att löpa. Ägaren väljer att avbryta provet och testa en annan dag. Rå 34
EP: 3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 2 = 25 DFK: 6 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0 Rå

SILVERKÄLLANS SNIPER SE22391/2020 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J Silverkällans Cindy SE37258/2016 Äg:
Jonny Hedberg, BORLÄNGE.
26/10. Domare: Seppo Piirhonen. Släpp 1. Hunden släpps får omgående slag och upptag. Driver i 21 min. till tappt som hunden släpper
efter 10 min och kommer till föraren. Släpp 2. Hunden släpps på nytt får slag på en gång går och väcker rikligt fram till upptag drevet går
i en repris fram till tappt som hunden släpper och återkommer till prov gruppen. Släpp 3. Hunden släpps i nytt område ,får slag på en
gång går fram till prov slut utan upptag , fortfarande med rikliga väckskall. Okänt 21, Rå 60
EP: 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 4 - 4 - 3 = 26 DFK: 7.5 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå


