
Lagan III
AJJA SE42625/2019 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u J Ährskes Dr Iii Xena SE36619/2014 Äg: Anders Nilsson ,
Strömsnäsbruk.  
19/12. Domare: Jimmy Elmelo. S1 Ajja reser nästan omgående ensamt rå, som är synligt strax efter upptaget. Ajja har ett par tappter
där en av dem är noterbar. Drevet buktar dåligt och går för det mesta på långskjuts, innan hon kopplas på drevlöpan. S2 Ajja har ett par
längre sökrundor som inte leder till upptag. S3 Ajja reser ett ensamt rå efter ett bra slagarbete. Drevet buktar fint och lugnt större del av
drevtiden, hon kopplas på drevlöpan. Härlig tik med mycket motor som har ett riktigt fint drev i tredje släppet. Rå 108(9), Rå 101  
EP: 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 32 DFK: 8.2 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

BIABYS QILLE SE56610/2017 H e J Biabys Drill SE43122/2013 u Biabys Anni S26946/2009 Äg: Per Anders säll andersson,
Vederslöv.  
15/12. Domare: Hasse Kjellman. S1 Upptag på rå som syns efter 5 min. Hunden driver till fulltid med några kortare tappter. S2 Hittade
troligtvis hare som hunden inte lyckades driva. S3 Får upptag på rå som drivs fram till en trafikerad väg där hundföraren valde att
koppla hunden vid vägen. S4 Qille hittar rå som drivs en kortare stund och hunden tar sin löpa tillbaka till hundföraren. Mycket snö i
skogen idag. Provet avslutas. Rå 97(6), Okänt 10, Rå 50, Rå 20  
EP: 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 32 DFK: 6.5 SFK: 95 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå  

BIABYS URIS SE18408/2019 H e Brasse SE41258/2015 u J Biabys Flicka SE24845/2014 Äg: Marcus Hultberg, Lessebo.  
05/12. Domare: Jimmy Elmelo. S1 Uris släpps vid en hyggeskant/plantering, söker iväg en längre stäcka innan upptag kommer. Drevet
går i några trevliga bukter innan drevet byter område. Uris inkallas på drev när domaren har haft drevdjuret synligt och tid för förstapris
har uppnåtts. S2 Uris söker runt i en blandungskog. Vädret påverkar nu då det har blivit riktigt oväder med blötsnö. Till sist reser Uris
och vi får chansen att följa det bra och har även drevdjuret synligt då det buktar ganska trångt. Efter ca timmen har Uris lite problem vid
ett kärr men efter ett litet tag kommer drevet igång igen. Lagom till förstapristid har Uris bra tryck i drevet, som vid det tillfället inkallas på
250 meter från bilen där han släpptes. Härlig ung dreverhanne som för dagen har två underhållande drev, trots riktigt busväder
emellanåt. Ett riktigt plus för dagen är att hunden har riktigt bra lydnad. Inkallning och omedelbart avslut på drev och intill hundföraren
någon min efteråt. Rå 92, Rå 91(10)  
EP: 5 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 5 = 38 DFK: 7.1 SFK: 92 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

BIABYS URIS SE18408/2019 H e Brasse SE41258/2015 u J Biabys Flicka SE24845/2014 Äg: Markus Hultberg, Lessebo.  
19/12. Domare: Peter Andersson. Reser ensamt Rå som är synligt 08,35 med hunden mindre än en min efter driver i små & normala
bukter tills full tid uppnåts & ägaren blåser in hunden från fullt drev . Drev 2. Reser åter ensamt Rå som vi spårar av flera ggr i snön ,
buktar mkt bra i knappt en timme sen sträcker det plötsligt rakt ut mot hård trafikerad väg & hunden kopplas på löpan nära väg 122 .
Drev 3. Reser än en gång ensamt Rå som buktar bra tills vi fått ihop tiden som behövdes & ägaren blåser in hunden från fullt drev även
detta Rå spårades av 2 ggr . Drev 2 & 3 slås samman pga koppling i drev 2 vid mkt hård trafikerad väg Rå 103, Rå 68, Rå 35  
EP: 4 - 4 - 3 - 5 - 5 - 4 - 5 - 2 - 5 = 37 DFK: 9 SFK: 100 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

BÖRSVALLENS TAGE SE13825/2020 H e SEJCH SEUCH Simbackens Bamse SE58565/2014 u SEJCH SEVCH SEUCH Ackers Pata
SE42749/2016 Äg: André Martinsson , Tingsryd.  
15/12. Domare: Anders Nilsson. -3 grader och 10cm nysnö. Tages tappter var i gamla löpor. S1: Söker mycket bra och reser hare som
ägaren väljer att avbryta. S2: Slag direkt och reser rå som sågs 4 gånger med Tage 1 min efter. S3: Inga slag. S4: Slag direkt, reser rå
som avspåras. Hare 13(11), Rå 122(32), Rå 61(17)  
EP: 4 - 3 - 2 - 2 - 4 - 4 - 5 - 2 - 2 = 28 DFK: 7.3 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

BÖRSVALLENS TAGE SE13825/2020 H e SEJCH SEUCH Simbackens Bamse SE58565/2014 u SEJCH SEVCH SEUCH Ackers Pata
SE42749/2016 Äg: André Martinsson , Tingsryd.  
30/12. Domare: Peter Andersson. Reser ensamt Rå som är synligt 1ggr med hunden 2 min efter , driver i normala bukter tills en annan
hunden kopplar på drevet & då sträcker det ut 1,5 km där det åter börja bukta & ägaren kopplar hunden på löpan efter fulltid . Reser
ensamt synligt Rå som hunden driver i små/normala bukter alldeles nära väg 29 & ägaren väljer koppla på löpan endast 50 m från
denna hårt trafikerade väg , vi släpper om omgående för att försöka få ihop de sista drev minuterna men utan framgång & ägaren väljer
att avsluta provet . Rå 96, Rå 63  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 7 SFK: 80 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  



FOSSEKALLENS PUNKY NO54277/21 T e J SEVCH Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J SEJCH Berghällens Klinga
SE30801/2018 Äg: Jan Erik Korneliussen , Eriksmåla .  
05/12. Domare: Jonas Olsson. Släpper på skogsväg där tiken tar några korta sökturer tills hon får slag som hon väcker rikligt på. Reser
Rå som går i fina bukter tills drevet går ut i en igenväxt sjö. hon påbörjar en återgång men avbryter den och reser om igen och driver
tills hon får en tappt efter full tid. Hon har dubbelskall vid bra kontakt och ett lättläst skall men tyvärr alldeles för lös på tappt. kopplas på
tappten. Rå 86(35)  
EP: 2 - 3 - 2 - 3 - 1 - 4 - 4 - 2 - 2 = 23 DFK: 6 SFK: 130 JL: Mycket bra  
Pris: Ukl, 1 Rå  

FRILJUSETS IDA SE26702/2020 T e J River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH SEUCH Friljusets Bea I SE43686/2012 Äg: Martin
Davidsson, Strömsnäsbruk.  
26/12. Domare: Hans-ove Andersson. Säpp 8:00 Söker ut mycket bra reser Räv som är synligt vid upptag driver till full tid läger av när
hon ser ägaren och kopplas Nytt släpp 10:10 efter bra sök reser hon RÅ som är synligt i fina bukter en väldigt tättskallig hund som får
djur att buktar bra Ropas in och ägaren kopplar hunden Räv 100, Rå 100  
EP: 4 - 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 35 DFK: 7 DFT: 6.5 SFK: 145 SFT: 135 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå  

HEKTARS ACKE SE38290/2020 H e J River Race Regall SE40465/2016 u SEJCH Västralunds Ina SE43705/2016 Äg: Åke Johansson
, Strömsnäsbruk.  
09/12. Domare: Mats Bengtsson. S1: Snabbt upptag och mycket bra drev till full tid, får problem vid koppling då rådjuret hoppar över en
mindre å fyra gånger och vi är på fel sida varje gång. S2: Väcker på räv men lyckas inte resa. S3: Reser rå efter kortare slagarbete,
tiden tar slut och kopplas på löpan. Rådjur synligt i båda dreven med hunden 2 minuter efter. Mycket jakt i den här hunden. Rå 209, Rå
67  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 30 DFK: 8.5 SFK: 95 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

HÄCKLEKULLENS SELMA SE27394/2021 T e J Doverdalens Öhman SE57617/2016 u SEJCH Häcklekullens Tessan SE25156/2015
Äg: Kent Karlsson , Väckelsång.  
30/12. Domare: Jyrki Vouti. Släpp 1. Snabbt upptag på rådjur som drivs i tre repriser till full tid. Rådjur synligt 2 ggr med hunden 1-3 min
efter. En av tappterna uppstår när rådjuret springer på utomstående som är ute och går med hund. Kopplas på löpan. Släpp 2. Väcker
på slag utan upptag. Släpp 3. Drev på rådjur som är synligt två ggr med hunden tätt efter. Tappten uppstår i virrvarret av drevlöpor. Drar
ut strax före full tid. Hunden bryter och tar sin löpa tillbaka. Vi möter upp henne på löpan efter 600 meters återgång. Båda dreven
buktade väldigt trångt. Vi stod nästan på samma ställe och hörde dreven från början till slut. Unghund med drevsätt som får drevdjuren
att bukta. Rå 90(16), Rå 96(23)  
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 2 = 28 DFK: 8.1 SFK: 110 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

KUNGSSTENENS CINDY SE34117/2019 T e J Tk Felix SE39982/2015 u J SEUCH DKUCH Kungsstenens Alice SE30213/2015 Äg:
Kaj Ankarloo , Växjö.  
01/12. Domare: Hasse Kjellman. S1 Söker ut en 200 meter och återkommer till husse. Söker sedan ut i en plantering och hittar ett rå
som sedan är synlig strax efter upptaget. Rå drivs till full tid med några korta tappter. Rådjuret buktade mycket bra för hunden och var
synligt ytterligare två gånger med hunden 1-2 min efter. S2 Reser vilt som springer in i ett villa område och hunden kopplas på tappt. S3
Söker ut en 300 meter efter att tagit kontakt med husse vid kortare sökturer. Reser rå som syns med Cindy 1 min efter. Får tappt och tar
sin löpa tillbaka och kallas in på 180 meter vid återgång. drev 2 och 3 sammanslås på grund av hinder Rå 101, Okänt 19, Rå 63  
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 = 31 DFK: 6.3 SFK: 120 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

KUNGSSTENENS CINDY SE34117/2019 T e J Tk Felix SE39982/2015 u J SEUCH DKUCH Kungsstenens Alice SE30213/2015 Äg:
Kaj Ankarloo, Växjö.  
14/12. Domare: Folke Johansson. Några cm torr snö och ca 4 minus på morgon, nära noll på eftermiddagen. Släpp 1: Tiken släpptes i
blandskog och sökte ut på ett mycket bra sätt. Fann slag som ledde till upptag på rå som sågs efter ca en halvtimmes drev, tiken låg ett
par min efter. Första delen av drevet gick mycket bra och buktade fint med enbart några korta ej noterbara tappter. Sista delen av
drevet gick lite trögare med tre noterbara tappter. Tiken ringade tappterna ganska trångt men fick igång drevet så att det gick till full tid.
Släpp 2: Släpp i åkerkant där det var en hel del råslag som ledde in i tät ungskog. Tiken jobbade och sökte ihärdigt nästan en timme
innan hon fann slag som ledde till upptag. Detta drev gick mycket bra och tapptfritt, dock något långsammare än det första. Rå sågs
efter 37 min drev med tiken ca 5 min efter. När losstid mer än 5 timmar uppnåtts valde hundägaren att avsluta dagen. Kallade in och
kopplade när drevet var inom synhåll. Rå 92(28), Rå 68  
EP: 4 - 4 - 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 2 - 3 = 31 DFK: 7.5 SFK: 106 JL: Mycket bra  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  



SKOTTATORPETS MIRA SE28537/2020 T e J SEVCH Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg:
Jonas Olsson, Tingsryd.  
12/12. Domare: Peter Andersson. S1: Reser Rå 09,30 som tiken driver med mkt bra tryck i normala bukter & svängar och ropas av från
drevlöpan & kopplas 11,10 . S2: Åter loss 11,25 då tiken hittar ett hartraj på betesvall & väcker sporadiskt några min innan hon tar ett
par bra sökturer som reulterar i ett lugnt upptag på Rå som även detta går i normala bukter fram tills tiken ropas in & kopplas 14,20. Rå
avspårat även i detta drev. En mkt trevlig jaktvillig tik med ett synnerligen bra skall . Rå 100, Rå 109  
EP: 5 - 4 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 2 - 3 = 37 DFK: 8 SFK: 100 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  

SKOTTATORPETS MIRA SE28537/2020 T e J SEVCH Nattslagets Old Trafford SE46292/2017 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg:
Jonas Olsson, Tingsryd.  
19/12. Domare: Robert Hovnell. En råkall dag med måttlig vind, upplega och ca 15 cm snödjup och regn under de sista timmarna så
relativt tuffa förhållande. Tiken gör två bra drev där det går lite knackigt på slutet i båda dreven. SL1: Upptag på en hare efter en stunds
sök och slagarbete. Driver den i drygt 10 min där det blir tappt på byväg och tiken hittar slag efter rå som leder till upptag omgående.
Driver mycket bra i 70 min, får en tappt vid väg/åker men löser den och driver till full tid. Rå ses efter drygt 20 min med hunden 30
sekunder efter. SL2: Rå drev i normala bukter där rå ses på slutet. Rå 95(13), Rå 91  
EP: 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 3 = 33 DFK: 5.8 SFK: 95 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
petersson, Vederslöv.  
27/12. Domare: Sabine Dinning. Släpp 1, Söker ut fint med tempo, slag med upptag som går ut på väg ca 300m sen avhopp över åker
in i skog, får tappt, lyckas ej resa åter. Släpp 2 får slag relativt snabbt med upptag, ett något hackigt drev med ett antal tappter, där hund
går tyst ifatt med ny skallgivning ett flertal gånger, drevet går till full tid, fick kopplas på löpan. Släpp 3 Söker ut fint med något lugnare
tempo, får slag och reser nytt rå som drivs fint till pris men släpper och återkommer på löpan. Släpp 4 Går iväg ca 180 m får slag och
reser nytt rå som hunden blir efter och försöker gå ifatt tyst, hundföraren går in och kallar av hunden på löpan, kopplas och provet
avbryts. Okänt 19, Rå 132(32), Rå 62, Rå 13  
EP: 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 2 = 32 DFK: 8.5 SFK: 82 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå  

SKOTTATORPETS NERO SE42133/2021 H e J River Race Regall SE40465/2016 u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Daniel
pettersson, Vederslöv.  
20/12. Domare: Jyrki Vouti. Nero visar under dagen utmärkt vilja att söka ut direkt vid släpp. Har bara några kortare ej noterbara tappter
under dagen trots blöta förhållanden med blötsnö och regn. Driver länge i drev 3 innan vi kommer åt att koppla. Kunde varit flödigare i
sitt skall. Vittringsförhållandena gjorde förmodligen att han höll igen på skallet, Utmärkt jaktlust och en mycket lovande unghund. Rå
102, Rå 60, Rå 123  
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 = 33 DFK: 7.8 SFK: 60 JL: Utmärkt  
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå  


