AC
ATLAS SE50471/2019 H e SEUCH FIUCH HÖLATOPPENS HAN SOLO SE28654/2015 u J SEUCH DJÄKENGÅRDENS ALLIE
SE34310/2016 Äg: Pererik Eriksson, Bjurholm .
18/10. Domare: ULRIK HELGESSON. Hunden söker systematiskt och tar kontakt med jämna mellanrum, med korta slagarbeten, med
sparsam väckning som resulterar i snabbt komma till drev. Hunden driver i stort sett tapptfritt under dagen, ända noterbara tapptet är när
drevdjuret passerar en större bäck som hunden har svårt att passera. Under tapptarbetet kommer de ett fåtal skall, hunden har ett bra och
hörbart skall som hörs bra i skogen med bra nyansering som gör det lätt att följa med drevets gång. Hunden kallas in på kortare avstånd
från drevet med lite svårighet Räv 118(18), Rå 101
EP: 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 80 SFT: 75 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå
HÄGGSTRÖMS EGON SE41847/2017 H e SEJCH SEUCH SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 u J SEVCH SEUCH NOUCH HÄRADS
ZELDA SE24248/2015 Äg: Patrik och Jenny Häggström , Rundvik .
21/10. Domare: TOMMY LANDBY. SL.1 upptag kronhjort drevet slutade vid havsstrand när hjorten simmade över en havsvik. SL.2 upptag
hare som buktade fint till dötapp. Sedan upptag innan koppling på rådjur därav den sena kopplingen Hj 46, Hare 75(8)
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 4 = 30 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 70 SFT: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Hj, 2 Hare
LILLA SOLBACKENS GENERAL SE39590/2016 H e SEJCH NOJ(D)CH VÄSTRALUNDS REX SE43197/2010 u SEJCH SEUCH
NOJ(D)CH LILLA SOLBACKENS CANDY SE37811/2014 Äg: Erik Lind, Håknäs.
13/10. Domare: TOM KLASSON. S1 hunden söker ut ett par hundra meter och kommer på slag som resulterar i snabbt upptag. Drevet
buktar till en början mycket trångt kring en liten sjö och välfyllda vattendrag där det blir några noterbara tappter. Kronhind och kalv synlig
med hunden 2 minuter efter. Full tid beordrar koppling men hunden vill inte låta sig kopplas i första taget, samtidigt fortsätter det bukta runt
så han har god kontakt med drevdjuren. Tillslut kopplas han i en åkerkant på tappt. S2 hunden gör några rundor runt oss innan han söker ut
mot ett hygge där han börjar väcka, det visar sig sedan vara en stövare i samma område som gått på slag hela morgonen och slagarbetet
övergår till vida sökrundor utan upptag. S3 kommer snabbt på slag och reser viltet nästan omgående. Buktar trångt och efter 3e svängen
nära oss så drar det iväg en kilometer och upp på tågbanan där drevet fortsätter innanför stängslen mitt på rälsen. Vi kryper in under
stängslet och lyckas koppla. Räv avspåras i sand på sidan av rälsen. Hj 157(28), Räv 49
EP: 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 = 30 DFK: 11 DFT: 10.5 SFK: 105 SFT: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hj, 3 Räv
NORRVIKENS HERO SE41129/2019 H e SEJCH SEUCH RIVER RACE LINUX SE21523/2015 u J SEJV-17 SEVCH NOVCH
GÅSMYRENS QUEEN TO NORRVIKENS SE44468/2016 Äg: Peter Andersson, Nordmaling.
20/10. Domare: TOMMY LANDBY. S.1 upptag på dovhjort drevet slutade vid bäck som för dagen var mer som en å p.g.a höga vattenflöden
S.2 upptag på kronhjort drevet slutade vid havsstrand när hjorten simmade över ett sund.S.3 upptag på rådjur den långa tappten berodde på
att rådjuret simmade över ett större vattendrag med högt vattenflöde som hunden inte kunde forcera. Hunden tog upp på nytt och
sammanläggning av drevtid pga hinder nyttjades. En för dagen en duktig och arbetsam hund som fick handskas med simmande hjortar och
rådjur Hj 69(17), Hj 19, Rå 32(64), Rå 55
EP: 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 2 - 2 = 31 DFK: 7 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Kombi

