
Drevprov December

FRILJUSETS ISA SE26703/2020 T e J River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH SEUCH Friljusets Bea I

SE43686/2012 Äg: Gunnar Hedin, UMEÅ. 

04/12. Domare: Gunnar Karlsson. S1 Slagarbete på hare som resulterar i upptag på rådjur som befann sig i närheten.

Tappfritt drev till full tid och tiken kopplas på löpan. Rå synligt med tiken 9 min efter och avspårat i snön vid flertalet

tillfällen. S2 och s3 utan slag. S4 börjar tiken driva omgående stött rådjur som går på långskjuts. Tappten berodde på

när rådjuret gått över en å och tiken jobbade hårt och ivrigt för att hitta en övergång vilket hon gjorde på det tunna

istäcket. Hon bröt förtjänstfullt och sökte upp husse. En duktig och vältränad tik som totalt under dagen färdades 32

km. Rå 98, Rå 75(21) 

EP: 5 - 3 - 2 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 = 29 DFK: 9 SFK: 116 JL: Utmärkt 

Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå 

GARVAGUBBENS C ULLABRITT SE37199/2020 T e SEJCH SEUCH Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u SEJCH

NORDUCH FIJCH RR Slagstigens Ullis SE54163/2014 Äg: Mats Marklund, SKELLEFTEÅ. 

05/12. Domare: David Brännström. s1. Får upp hare som går normala bukter. Tappar där löporna går ihop flera gånger.

S2. hare som ses i början av drevet med hunden 2,5 min efter. Får inget gratis idag men hon kämpar på till full tid.

Mycket duglig hund. Jaktchampion idag på 4 harettor! Hare 41, Hare 95(42) 

EP: 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 31 DFT: 6.3 SFT: 85 JL: Utmärkt 

Pris: Ökl, 1 Hare 

HITANÅSENS NALA SE40883/2021 T e SEJCH Lilla Solbackens General SE39590/2016 u J SEUCH Djäkengårdens

Allie SE34310/2016 Äg: Karin Andersson, Nordmaling. 

02/12. Domare: Tom Klasson. S1 barmark längst ner mot havet. Tiken markerar slag direkt på släppet och jobbar bra

fram till upptaget. Drevdjuret blir okänt och tiken bryter och går tillbaka när drevet går mot en gård. S2 tiken söker

några kortare rundor. S3 på lite högre mark och marken är snötäckt. Markerar slag nästan omgående och upptaget

dröjer inte länge. Hon jobbar på bra med lite tappter pga breda vattendrag. Kronhjort avspårat och drevet går på en

större bukt innan det tar stopp vid ytterligare en bred bäck och tiken kommer löpan tillbaka. S4 ett par hundra meter

ifrån förra drevlöpan i motsatt riktning. Markerar slag och snabbt upptag på ytterligare en avspårad kronhjort. Drevet

går raka spåret mot förra drevlöpan och när tiken kommer på löpan så tar hon tyvärr förra löpan ner till den breda

bäcken. Provet avslutas när tiken kommer tillbaka. Okänt 22, Hj 56(18), Hj 7 

EP: 2(1) - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 2 = 27 DFK: 8 SFK: 90 JL: Mycket bra 

Pris: Ukl, 2 Hj 

SÖNNAREBYS GALNA GRETA SE54216/2019 T e J SEUCH Trumslagarboställets Nisse SE56728/2015 u J

Sönnarebys Caisa SE40696/2015 Äg: Isabelle Brännlund , Nordmaling . 

19/12. Domare: Thomas Eriksson. S1 Söker till att början trångt men söket blir efterhand större. Markerar slag men

reser ej vilt kopplas då det var rådjur. S2 Söker något bättre och markerar slag och reser hare. Driver med mycket god

nyansering. Vi ser haren med tiken 1,5 min efter. Det är en liten hare som springer i gamla traj och löpor och lägger sig

några gånger, Tiken har lite tur några gånger att hon hittar haren innan 5 min. När full drevtid uppnåtts lockas tiken in

och kopplas. S3. Vi fortsätter och tiken söker som tidigare utan ytterligare viltkontakt. Hare 96(34) 

EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 = 33 DFT: 6 SFT: 90 JL: Mycket bra 

Pris: Ökl, 1 Hare 


