
 

 Drevprov November 
BENGAN SE37743/2018 H e SEJCH TRAJ SE29530/2010 u J HÄNJARPS GIPSY SE36073/2014 Äg: Jozef 
Lengyel, Oskarshamn. 23/11. Domare: LARS NILSSON. Släpp 1. Börjar väcka måttligt och efter bra slagarbete 
kommer upptaget. Driver nu mycket bra inormala bukter till full tid och hunden kallas in på tappt utom synhåll på över 
hundra meter och kommer till hundföraren. Rå avspårat.Släpp 2. Räv synlig vid upptaget. Driver nu riktigt bra med 
tätt skall tills räven kryper in och hunden lägger av och kommer tillhundföraren. Släpp 3. Får slag och tar upp efter ett 
bra slagarbete, driver nu i trånga bukter tills djuret går ut på byväg och hunden fårproblem. Hundföraren väljer att 
koppla, djur okänt. Släpp 4. Får slag nästan omgående och börjar att väcka. Upptaget kommer straxdärefter. Nu 
driver han mycket bra i trånga bukter tills räven går på domare och hundförare. Räv synlig med hunden 3 min 
efter.Sträcker nu ut ordentligt och vi följer efter. Drevet går nu i mycket stora bukter till full tid, då den får lite problem. 
Hundföraren kallar inhunden utom synhåll på över hundra meter. Hunden kommer och vi avbryter jakten. En mycket 
trevlig hund med stor jaktlust. Rå 151,Räv 24, 31, Räv 95 EP: 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 = 36 DFK: 5.5 DFT: 5 SFK: 
95 SFT: 95 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Räv.  
 
BERGHÄLLENS KLINGA SE30801/2018 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u J SEUCH 
HÄGGINGÅSENSBOLLA SE44709/2014 Äg: Jan Erik Korneliussen, Eriksmåla. 20/11. Domare: FREDRIK 
GRANATH. Drev 1. Får slag direkt och snabbt upptag. Sträcker genast ut 1,3 km innan det börjar buktar bra,sen får 
hon tapp och bara går och småväcker. Gick troligt på en hare, rå avspårat. Drev 2. Får slag direkt vid granplantering, 
väckerrikligt innan upptag. Hare synlig med hunden 1 min efter. Kör med bra tryck men helt plötsligt släpper tiken och 
går tillbaka till bilen.Släpp 3. Hund söker ut i fina ringar och kommer och hälsar på mellan rundorna men inget hemma 
där. Släpp 4. Söker ut bra ca 400 m,gör ett bra slagarbete men upptaget sker ur hörhåll. Kör med bra tryck men 
sträcker ut innan det börjar bukta, får problem och bryter.Kopplas på återgång. En trevlig tik som för dagen ger upp 
alldeles för tidigt. Rå 50, Hare 42(8), Rå 52(8) EP: 5 - 4 - 2 - 2 - 5 - 4 - 3 - 3 - 3 = 31 DFK: 7 DFT: 6 SFK: 100 SFT: 
100 JL: Bra Pris: Ökl, 3 Rå, 3 Rå.  
 
HÄNJARPS GIPSY SE36073/2014 T e SEJCH NOJ(D)CH VÄSTRALUNDS REX SE43197/2010 u J HÄNJARPS 
DIXI S34698/2008Äg: Jozef Lengyel, Oskarshamn. 02/12. Domare: LARS NILSSON. Vi släpper på morgonen i 
närheten av åker och tiken söker ut bra men får inte några slag, så vi flyttarpå oss lite och tiken får slag som hon 
jobbar hårt på och upptaget kommer efter bra slagarbete. Hon driver nu mycket bra med tätt skalli trånga bukter till 
full tid och kopplas på löpan. Rå synligt med tiken 3 min efter. Släpp 2. Tiken får slag och gör åter ett bra 
slagarbeteoch upptaget kommer. Driver åter mycket bra i trånga bukter tills det går på domaren. Rå synligt med tiken 
2 min efter. Sträcker nu utlite men börjar att bukta mycket trångt igen till full tid. Ropas av på 50 m på tappt och 
kopplas. En mycket trevlig tik med stor jaktlustsom inte är så kopplingsvillig för dagen. Rå 120, Rå 120 EP: 3 - 4 - 5 - 
5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 2 = 36 DFK: 6.6 SFK: 90 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.  
 
JAKTGÅVANS TORA SE50319/2019 T e J SEUCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS NISSE SE56728/2015 u SEJCH 
SEVCH SEUCHACKERS LATTÉ SE39839/2016 Äg: Roger Nilsson, Kosta. 05/11. Domare: FREDRIK GRANATH. 
Drev 1. Tiken tar upp efter bra slagarbete, räv synlig över väg. Kör med bra tryck i 33 min dåräven går i gryt. Tiken 
hämtas vid grytet. Drev 2. Tiken söker ut 250 m kommer tillbaka och framför våra fötter springer en hare upp.Tiken 
kör denna förtjänstfullt på enbart väg tills tappt kommer vid vägkryss. Föraren väljer att avbryta drevet och blåser in 
tiken på tapptpå 250 m. Drev 3. Tiken får upp en bock som kommer till oss på 20 m med tiken ca 2 min efter. Driver 
med bra tryck i 70 min men får entappt som hon löser till slut och kör till full tid. En trevlig tik som har många bra 
egenskaper som bara kan bli bättre med tiden. Räv 32,Hare 31(5), Rå 86(10) EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 30 
DFK: 7 DFT: 7 SFK: 120 SFT: 110 JL: Utmärkt Pris: Ukl, 3 Räv, 3 Hare, 1 Rå.  
 
KULLAJÄGARNS SAUER SE39578/2018 H e J SEUCH ANNEDALS IGOR S46387/2009 u J SEUCH DKUCH 
KULLAJÄGARNSHOSSA SE46814/2011 Äg: Robert Håkansson, Nybro. 11/11. Domare: KJELL JONSSON. Drev 1 o 
2. Rådjursdrev i vida bukter, med hunden 2-3 min efter drevdjuret. Rå synligt i drev 1,avspårat i drev 2. Rå 121, Rå 
112 EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 - 3 = 36 DFK: 7.5 SFK: 100 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå.  



RE TRIXI NO39682/18 T e SEJCH SEUCH SLAGSTIGENS URAX SE54158/2014 u NOJ(D)CH SEJCH SEUCH 
KLINGAGÅRDENSLUCY NO37463/13 Äg: Bjørg Sellæg, Eriksmåla. 18/11. Domare: BO JOHANSSON. Drev 1. Efter 
enstaka väckskall fullt drev på rå. Tapptfritt i 65 minuter, avbryter och gör en finåtergång till föraren. Drev 2. 
Förflyttning och nytt släpp. Upptag efter bra sök. Tiken driver i repriser. Rå synligt ca 1 timma efter upptag.Tiken 
endast 1 minut efter och tät i skallet. Känner hundförarens slag på vägen, lämnar drevlöpan och hälsar på föraren, 
sedanåtervänder till att driva vidare. Tiken blåses in på 380 meter, släpper direkt och uppsöker föraren. Rå 65, Rå 
135(20) EP: 3(1) - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3(1) - 5 - 5 = 35 DFK: 6.9 SFK: 50 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå.  
 
SANDSLÄTTENS ASSI SE17910/2019 T e SEJCH SEUCH SIMBACKENS CHARMIS SE52751/2016 u SEJCH 
SEVCH SEUCHNATTSLAGETS AGNETA SE22354/2016 Äg: Anders Asp, Fliseryd. 27/11. Domare: LARS 
NILSSON. Släpper i kanten av åker och tiken får slag nästan omgående och börjar väcka. Jobbar intensivt påslaget i 
1,5 tim, troligtvis hare, men lyckas inte resa så hundföraren kallar in hunden på över 150 meter och vi byter område. 
Släpp 2.Söker ut i normala sökrundor men finner inget, vi byter område igen. Släpper på synlig räv, men tiken gör 
bara ett mycket kort drev ochkommer tillbaka och visar inget intresse för att fortsätta. Vi byter igen, släpper i 
hyggeskant och tiken får slag och börjar väcka. Reserkort därefter. Driver nu mycket bra med tätt och bra skall men 
bryter efter drygt 30 min och kommer till hundföraren. Rå avspårat.Släpper ytterligare en gång och hon tar upp igen 
men bryter efter 26 min och kommer till hundföraren. En mycket mjuk och trevlig ungtik med mycket bra samarbete 
och lydnad. Tyvärr lite för korta drevtider för dagen men det kommer nog när hon får mogna lite. Räv 6,Rå 32 EP: 3 - 
3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 = 32 DFK: 5.5 DFT: 5 SFK: 85 SFT: 85 JL: Mycket bra Pris: Ökl, 0 Räv, 0 Rå.  
 
TRUMSLAGARBOSTÄLLETS ESTER SE24878/2019 T e SEJCH BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 u 
SEJCHTRUMSLAGARBOSTÄLLETS SIRI SE40897/2013 Äg: Lars linder, Mönsterås . 11/11. Domare: GÖSTA 
LERGEBORG. Drev 1. Rå som buktar trångt men går sedan på långskjuts. Tiken lägger då av och gåromedelbart 
tillbaka till föraren. Drev 2. Inkallas från kort håll, likaså på drev 3. Tappten på drev 2. Tiken kopplas på mycket 
trafikeradväg med bland annat tung trafik. Släpptes åter efter 17 minuter. En fantastisk tik, en upplevelse. Rå 70, Hj 
121, Hj 62 EP: 3 - 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 5 - 5 - 3 = 36 DFK: 7.2 SFK: 120 JL: Utmärkt Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Hj, 2 Hj. Pris 1 + 
Pris 3 = 1:a pris Kombi  
 (Detta resultat kommer att stambokföras när hunden deltagit på utställning och erövrat ett kvalitetspris). 


