
Lagan II
BIABYS RISTO SE42764/2018 H e J Biabys Storm SE55321/2012 u J Biabys Flicka SE24845/2014 Äg: Lovisa Kvist, Ramkvilla.
07/11. Domare: Jonas Olsson. S1 får slag omgående och reser efter några minuter. Drevet buktar till en början mycket trångt, för att
sedan sträcka ut, ensamt Rå ses. Djuret väljer att simma över Ronnebyån som är ca 20m bred med lätt strömmande vatten. Risto
börjar en återgång och ägaren möter upp efter ca 300m. S2 söker länge och får till slut slag och reser Rå som buktar bra till full tid.
Drevet slås samman med S1. S3 söker mycket bra reser Rå som drivs i fina bukter tills hunden oförklarligt släpper och inte vill fortsätta.
Vi går utan mer upptag tills hunden har 5 timmars losstid och kopplar för dagen. Rå 40, Rå 57, Rå 28
EP: 4 - 3 - 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 = 28 DFK: 8.5 SFK: 100 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

HEKTARS ACKE SE38290/2020 H e J River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH Västralunds Ina SE43705/2016 Äg: Åke johansson,
strömsnäsbruk.
19/11. Domare: Martin Davidsson. S1 Söker ut bra och reser räv vid gryt efter ett mycket bra slagarbete . Drevet buktar mycket trångt
de första 30min, därefter börjar räven ta långa sträckor på skogsvägarna (avspårat). S2 Får slag nästan omgående och reser rå efter
mycket bra slagarbete som buktar trångt. Acke får tapt på väg och bryter. S3 Får slag men lyckas inte resa något och provet avslutas.
En duktig hane som har framtiden framför sig. Räv 66(14), Rå 65(26)
EP: 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 = 29 DFK: 7.5 DFT: 7.5 SFK: 105 SFT: 105 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Kombi

JAKTJÄNTANS ABBI SE18922/2018 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J SEVCH SEUCH
Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Anette Rundén, Rengsjö.
13/11. Domare: Martin Rydiander. S1: Upptag på rå som drivs i ordinära bukter fram till bred kanal som på grund av torka fått skarpa
kanter. Hund vill inte gå över så vi hjälper henne över. Hunden söker i mindre turer på båda sidor utan att hitta spåret igen. S2: Efter
kortare slagarbete reser hunden (förmodad hare), som drivs i en kort repris på väg och samt över den tills tappt. Ligger kvar ett litet tag
för att sedan ta bakslagen tillbaka. S3: Upptag vid rävgryt som drivs mkt bra fram till fårhagar och stengärden, där det slutar för dagen.
En tik som verkar ha ett större intresse för tassvilt än rådjur. För dagen onödigt hård i sin skallgivning. Rå 46, Okänt 17, Okänt 26
EP: 2(1) - 3 - 3 - 2 - 5 - 3 - 2(1) - 3 - 2 = 25 DFK: 6.5 SFK: 60 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 3 Rå

KULLAJÄGARNS TRIXA SE10079/2019 T e SEJCH NOJ(D)CH Västralunds Rex SE43197/2010 u J SEUCH Kullajägarns Maxie
SE16437/2015 Äg: Daniel Säterlönn, Åseda.
06/11. Domare: Jimmy Elmelo. S1 Trixa släpps vid traktorväg. Gör en sökrunda mellan en belagd väg och traktorvägen som vi står på.
Upptag kommer i nästa sökrunda. Drevet går i större bukter, i närheten av en vindkraftpark. S2 släpps vid mindre skogsväg, finner slag
nästan omgående. Upptag kommer, efter ca 20 min störs av människa/bil. Efter ca halvtimmen väljer hundföraren att koppla på tappten,
då hunden söker intill en vindkraftssnurra. S3 Söker runt i en ungskog. Upptag kommer och drevet går väldigt fint till en början utan att
visa sig för domaren. När Trixa på nytt får en tappt vid nästa vindkraftssnurra, avsluta hon och börja ta sina slag tillbaka till hundföraren.
Rå avspårat vid nygjorda vägar till vindkraftsparken i båda prisdreven. Trevlig tik som för dagen hade lite otur att drevet ville bukta i eller
närheten av den nygjorda vindkraftsparken. Rå 115(6), Rå 21, Rå 48
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 = 29 DFK: 9.1 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

RE Tara NO41403/20 T e u Äg: Ronny Engen, Övre Snertingdal.
18/11. Domare: Sabine Dinning. Drev 1 mycket energiskt sök, får slag med upptag som buktar mycket trångt, rådjuren sträcker lite ur
buktområdet och tiken blir efter, men plockar slagen och kommer ifatt, driver till full tid, ropas av på fullt drev inom synhåll från ca 70m.
Drev 2 Jobbar snabbt med kortare sökturer i mycket tät plantering får slag och reser ett rå, som buktar lika trångt som de första, får
problem efter korsat sina löpor ett flertal gånger, plockar slagen tyst och kommer även här ifatt och kör till full tid, men kopplas på löpan.
Och provet avslutas. Rådjuren avspårade i de täta planteringar där de aldrig gick ur. Rå 95(9), Rå 115(23)
EP: 2 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 3 = 30 DFK: 6.48 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SKOTTATORPETS NERO SE42133/2021 H e J River Race Regall SE40465/2016 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Daniel
pettersson, Vederslöv.
28/11. Domare: Jimmy Elmelo. S1 Nero släpps intill en ungskog, gör en kort runda innan han viker in i ungskogen. Upptag nästan
omgående som går i några normala bukter. Drevet byter område där det bitvis bukta väldigt bra för Nero. Drevet går sista tiden intill väg
23, men utan fara då det finns nyuppsatt viltstängsel. Rå är synligt två gånger. S2 Nero gör ett par trevliga sökrundor i en tallmosse, får
upptag och ensamt rå synligt efter ca 10 min drev. Drevet går lite långsamt i tallmossen och Nero får inte riktigt samma fart på
drevdjuret som i S1. En ung hanhund som säkert kommer att blir väldigt bra när han har mognat till och fått mer rutin. Då kommer säker
också skallet vara ännu bättre i drevet. Rå 97, Rå 53(10)



EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 2 = 30 DFK: 8 SFK: 81 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå


