
Länskampen 2022

GARVAGUBBENS BLIXA SE35256/2019 T e SEJCH SEVCH SEUCH Lilla Solbackens Isak SE22468/2017 u SEJCH

SEVCH SEUCH FIUCH River Race Bira SE20960/2017 Äg: Jonas Seitovaara , Söderudden. 

09/11. Domare: Ronny Westin. 0 grader med svaga vindar, dock bitvis ymnigt snöfall. S1. Hittar förmodat harslag efter

trångt sökarbete. Hunden munkopplas och släpps på ny mark. Inga slag på detta område varför vi förflyttar oss till

ytterligare nytt område. Väl där snabbt upptag på ensammet rå som ses en gång med hunden 4 minuter efter. Går i tre

repriser innan tiken får stora problem i anslutning till en bäck. Det visar sig att där även fanns ett hartraj. Hundföraren

kopplar för att släppa på råslag. S3. Upptag på två avspårade rå. Tapptfritt drev i 63 min innan provdagen sätter stopp

för vidare minuträkning. Tiken jobbar energiskt hela provdagen och forcerar större diken/bäckar ett otal gånger. Rå

60(34), Rå 63 

EP: 2(1) - 3 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 24 DFK: 6 SFK: 105 JL: Utmärkt 

Pris: Ökl, 1 Rå 

HITANÅSENS ATLAS SE50471/2019 H e SEUCH FIUCH Hölatoppens Han Solo SE28654/2015 u J SEUCH

Djäkengårdens Allie SE34310/2016 Äg: Pererik Eriksson, Bjurholm . 

09/11. Domare: Patrik Häggström. Minusgrader och nysnö för första gången i höst. S1 Atlas gör en sökrunda på 100

meter kommer tillbaka och springer efter vägen ca 800 meter där han kommer på slag och reser haren.Drevet buktar

fint med god hörbarhet och vi förflyttar oss för att spåra av vägen vad han driver.spårar hare i nysnön och drevet går

till dötappt där vi kopplar.S2 och S3 inget upptag.S4 upptag på avspårat rådjur som drivs tills hunden bryter och

kopplas på drevlöpan efter tappt. Hare 70, Rå 31 

EP: 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 = 26 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 100 SFT: 70 JL: Mycket bra 

Pris: Ökl, 2 Hare 

HÄGGSTRÖMS CLEOPATRA SE26934/2020 T e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u J SEVCH SEUCH NOUCH Härads

Zelda SE24248/2015 Äg: Alf Pettersson , Obbola . 

09/11. Domare: Tommy Landby. Släpp 1 markerade slag under snön som var svårt att reda ut men reste till slut rådjur

som buktade bra men det blev tappt i drevlöpor vid havsstrand. Släpp 2 Inga slag i området. Släpp 3 Tiken reste rådjur

som drog iväg på långskjuts ur hörhåll, kopplas på väg. Släpp 3. Tiken gjorde ett mycket bra upptag på hare, kopplad

på väg. Rå 43, Rå 17, Hare 24 

EP: 2(1) - 4 - 5 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 29 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 120 SFT: 140 JL: Bra 

Pris: Ökl, 0 

Härads Charlie FI55137/19 H e u Äg: Hagman Emil, Lepplax. 

09/11. Domare: Ulrik Helgesson. Släpper hunden som hittar slag direkt vad vi tror är hare, efter ca 20 minuter kommer

haren förbi provgruppen men hunden fortsätter på slag. hunden avancerar på slaget och resulterar till upptag på rådjur

som hunden driver utan tappter tills rådjuret simmar över en större älv. Hunden kommer bakspåret tillbaka till

provgruppen. Släpp två blev gick slagarbetet in i tidigare slagatbetet, hunden kopplades och traktbyte. Nytrakt snabbt

markerade han slag och efter lite jobb reser han kronhind och kalv som passerar provgruppen två gånger under

drevets gång med hunden 2 och 4 minuter Hunden söker med god fart och effektivt söker av terrängen. Han driver

under dagen med ett nyanserat skall och inga noterbara tappter. Rå 50, Hj 95 

EP: 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 = 32 DFK: 6 SFK: 85 JL: Mycket bra 

Pris: Ökl, 1 Hj, 3 Rå 

Tessalon Odin FI31471/18 H e u Äg: Peter lintula, Jungsund. 

09/11. Domare: Thomas Eriksson. Släpp 1. Odin söker till en början i kortare turer upp till 5 min. Efterhand ökar söket

till 10-15 min och upp till 400 m. I nysnön hittade vi inga färska spår förrän vi kom i närheten av klövervallar. Med

några väckskall markerades slag och Odin arbetade sig efter slaget och upptaget kom ca 500 m senare. Driver med

mycket hörbart skall taptfritt tills drevdjuret går över en medelstor bäck där Odin lämnar alltför snabbt. Kopplas på

tillbakagång. Släpp 2 Söker som tidigare tills vi snubblar över färska spår som markeras med ett väckskall därefter

upptag. Odin driver fram till vatten där drevdjuret gått över till en ö i Öre Älv. Odin arbetar i tapten fram till 14 10 när

han kopplas och provet avslutas. Odin stannar kvar på tapten vid andra drevet. Rå 42, Rå 10 



EP: 3 - 3 - 5 - 2 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 = 28 DFK: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra 

Pris: Ökl, 0 

VITTERBERGET KRICO SE38301/2020 H e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J NORDV-

18 NORDJV-18 NOJV-18 SEUCH Häggströms Cippa SE41845/2017 Äg: Tommy Pettersson , Bygdeå. 

09/11. Domare: Bo Lindström. S1 På grund av ett ymnigt snöfall finns inga färska spår. Temp runt nollan. S2 det blir

mycket vandring utan att det resulterar i något slag eller upptag. S3 i det sista släppet får Krico upp en räv som drivs

utan tappter i 95 min. Räv 95 

EP: 3 - 2 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 26 DFT: 5.4 SFT: 75 JL: Mycket bra 

Pris: Ökl, 1 Räv 


