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ACKERS ISCO SE42435/2018 H e SEJCH NORDUCH PIIPANLAUMAN PIKKU-
REX SE60127/2016 u J RR ACKERS ALLRABESTA SE35959/2012 Äg: Evald 
Andersson, Kalmar. 
16/12. Domare: KJELL JONSSON. Tapptfritt hardrev till en början i små bukter, mot 
slutet lite vidare. Haren synlig en gång med hunden 4 min efter. Släpp 2. Söker ut 
och enstaka skall på söket med stor sannolikhet hare, kopplas på förarens begäran. 
Släpp 3. Upptag på hare som går ut på trafikerad väg och föraren väljer att koppla. 
Släpp 4. Söker ut men lyckas inte resa nått mer djur. Trevlig hane som tydligen är 
mer intresserad av hare än något annat. Hare 119, Hare 26 
EP: 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 4 = 34 DFT: 6 SFT: 105 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Hare 
 
BERGHÄLLENS KLINGA SE30801/2018 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS 
PAN SE21609/2013 u J SEUCH HÄGGINGÅSENS BOLLA SE44709/2014 Äg: Jan 
Erik Korneliussen , Eriksmåla. 
07/12. Domare: FREDRIK GRANATH. Släpp 1. Hunden gör flera ringar innan den 
hittar slag i plantering, väcker rikligt, troligt hare. Upptag kommer och vi tror vi 
skymtar haren men inte helt säkert. Går halvknackigt i 15 min sen går det mycket 
bättre, misstänker att byte sker där till rådjur. Mycket riktigt rådjuret springer på oss 
på en kulle med hund ca 1 min efter, vi flyttar på oss, rådjuret gör en fin bukt och 
springer rakt på oss igen, drar därefter iväg och vi hänger på. Föraren blåser in 
hunden på tappt efter full tid. Släpp 2. Hund söker ut i fina ringar på 2-300 m men 
finns inget hemma där så föraren kopplar och vi förflyttar oss. Släpp 3. Hund gör fina 
ringar upp till 450 m, upptag sker och det drar iväg på långskjuts innan det börjar 
bukta. Tiken bryter och kommer tillbaka. Tiken har för dagen flera ej noterbara 
tappter. Rå 92(6), Rå 53 
EP: 5 - 4 - 2 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 = 31 DFK: 10 SFK: 110 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå 
 
FALLASKOGENS VIXIE SE29057/2019 T e J TORPMYRENS VIGGO 
SE29912/2016 u J FALLASKOGENS CINDY SE26806/2016 Äg: Hans Johansson, 
Tenhult. 
17/12. Domare: LARS NILSSON. Släpp 1. Söker ut bra och får slag, upptaget 
kommer efter ett kortare slagarbete. Driver riktigt bra i trånga bukter med tätt och 
hörbart skall i 78 min, då tiken får en tappt i blötmark men löser det bra och finner 
åter djuret. Driver fortsatt bra till full tid, rå synligt med tiken 2 min efter. Släpp 2. Vi 
släpper i planteringskant, söker åter ut bra och visar upp sig för hundföraren under 
söket vid flera tillfällen, får slag och upptaget kommer strax därpå. Driver åter mycket 
bra i trånga bukter i 62 min, lägger av och tar löpan tillbaka en längre sträcka till 
hundföraren. Vi fortsätter lite till men tiken finner inget mer så vi avbryter dagen. En 
mycket trevlig ung tik med ett klangfullt skall. Rå 109(17), Rå 62 
EP: 3 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 2 = 35 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå 
 
HAGASKALLETS BERIT SE30152/2019 T e SEJCH J RIVER RACE BANG 
SE20967/2017 u SEUCH SEJCH DOVERDALENS YNDRA SE58538/2013 Äg: 
Gabriel Roos, Vimmerby. 
28/12. Domare: SVEN-ERIK JOHANSSON. Söker ut 960 m. Upptag på dovhjort som 



drivs i fina bukter runt domarlaget. Drevdjuret synligt med tiken 1 min efter. Hj 84 
EP: 3 - 3 - 2 - 5 - 2 - 3 - 3 - 3 - 5 = 29 DFK: 9 SFK: 110 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Hj 
 
PIA SE40388/2018 T e J BERGMOSSENS OZZY SE22493/2014 
u J DOVERDALENS ÅSKA SE31848/2015 Äg: Emil Sandberg, södra vi. 
14/12. Domare: LARS NILSSON. Vi släpper i en hyggeskant och tiken söker ut bra, 
visar upp sig ett par gånger under söket, tiken får slag jobbar på bra. Det kommer 
enstaka väckskall innan upptaget kommer, driver mycket bra med tätt och hörbart 
skall i trånga bukter till full tid, kallas in på 50 m, inom synhåll, på fullt drev, rå synligt 
med tiken 30 sek efter vid full tid. Släpp 2. Vi förflyttar oss och släpper vid en 
plantering. Tiken söker åter ut bra och visar upp sig flera gånger under söket, hon är 
ute på 300 till 400 m men hittar inget så vi förflyttar oss lite till, hon fortsätter att söka 
ut mycket bra och nu får hon slag. Upptaget kommer strax därpå. Nu driver hon åter 
mycket bra i täta bukter och rå visar upp sig efter 60 min med tiken 45 sek efter. Rå 
får vind av domare, hundförare och byter område. Vi följer efter, det börjar att bukta 
igen till full tid och hunden kallas in på tappt inom synhåll på över 50 m och kopplas. 
En mycket trevlig tik. Rå 100, Rå 101 
EP: 4 - 4 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 = 36 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå 
 
TEAM GRANATHS BLACK LADY SE31107/2016 T 
e SEJCH SEUCH NYSTUGUGÅRDENS TARRO SE52998/2010 
u SEUCH SEJCH TEAM GRANATHS AKKA SE57662/2012 Äg: CARL OTTO 
FREDRIK GRANATH, Oskarshamn. 
01/12. Domare: GÖSTA LERGEBORG. Drev 1. Hunden blåses in på fullt drev på 
över 400 meter. Åter föraren på fem minuter, ej noterbara tappter har förekommit. Rå 
synligt 10 minuter efter upptag. Drev 3. Tiken tar upp hare som är synlig på slutet av 
drevet. Tiken kallas in efter full tid på 50 meter vid grusväg. Rå 91, 0, Hare 106(9) 
EP: 2(1) - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 - 5 = 38 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 125 SFT: 125 JL: 
Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare 
 
TORSMÅLEN NIKKI SE23251/2019 T e SEJCH LÅNGSJÖNS CITRUS 
SE39139/2015 u SEJCH ANKI SE53376/2014 Äg: Lagergren Rikard, Oskarshamn. 
28/12. Domare: JOSEF LENGYEL. Släpp på traktorväg. Tiken söker ut en kortare 
ring på ca 70 m. Besöker föraren och tar andra sidan av vägen. Får slag som 
resulterar i upptag. Rå synligt 4 minuter efter upptag, 60 meter från oss. Drevet 
förflyttar sig ca 600 meter, vi följer efter på vägen och stannar i kanten av 
kraftledning, det visar sig att denna plats är centralt bra och lång sikt. Drevet vänder 
mot kraftledningen, rå synligt på nära håll. Passerar traktorväg med tiken en minut 
efter, när tiken kommer ut på vägen får hon syn på föraren, kommer på besök och 
återvänder till slaget för att fortsätta jakten. Lite senare stannar rå 50 meter från oss 
och inväntar tiken som får komma 20 meter från rå, sedan drar det iväg på 500 där 
det buktar igen. Rå synligt 7 ggr under provet. Beordras koppling efter full tid. 
Föraren kopplar tiken på löpan. Ej noterbara tappter har förekommit. Tiken släppes 
åter för bedömning av sök, samarbete och lydnad. Liten pigg hund med jaktlust som 
har framtiden för sig. Rå 98 
EP: 3 - 3 - 2 - 5 - 4 - 3 - 5 - 2 - 2 = 29 DFK: 9 SFK: 100 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Rå 



 
TORSMÅLEN TAGE SE23246/2019 H e SEJCH LÅNGSJÖNS CITRUS 
SE39139/2015 u SEJCH ANKI SE53376/2014 Äg: Lars Nilsson , Vimmerby . 
28/12. Domare: JAN GUNNARSSON. Drev 1. Söker ut bra, tar upp rå, driver bra i 54 
min, lägger av och kommer drevlöpan till utgångsläget. Drev 2. Söker ut, får slag och 
tar upp rå, driver mycket bra tapptfritt i normala bukter i 57 min då ägaren kallar in 
hunden på fullt drev, kopplas o provet slut. Rå avspårat i bägge dreven. En trevlig 
och samarbetsvillig hund. Rå 54, Rå 57 
EP: 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 = 33 DFK: 6 SFK: 105 JL: Bra 
Pris: Ukl, 1 Rå 
 
VÄSTRALUNDS IZIZ SE43708/2016 T e SEJCH VÄSTRALUNDS TRISSE 
SE59278/2010 u SEJCH STRÅKENS ALISE SE23301/2012 Äg: Katharina 
Johansson, Anders Johansson, Loftahammar. 
18/12. Domare: FREDRIK GRANATH. Släpp 1. Tiken får slag inom 100 m, syns på 
hunden att det är hare, hon bubblar ett tag men ägaren väljer å koppla. Släpp 2. Vi 
flyttar oss ca 400 m där vi släpper, hunden sticker ut får slag inom 100 m. Börjar 
väcka rikligt, troligt hare igen, föraren väljer å gå in å koppla. Släpp 3. Slag direkt, får 
ett snabbt upptag. Kör riktigt bra med bra skallintensitet men släpper helt plötsligt och 
kommer åter föraren. Släpp 4. Sticker ut 50 m, får slag och ringar bra innan upptag. 
Kör med bra tryck en bukt sen drar det ut innan det börjar bukta. Tiken bryter och 
möter oss på en längre återgång. Ägaren känner inte riktigt igen hunden för dagen så 
han väljer att bryta här. Ej noterbara tappter förekommer i drev 4. 16, Rå 62 
EP: 2 - 3 - 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 2 = 31 DFK: 8 SFK: 120 JL: Bra 
Pris: Ökl, 2 Rå 
 
VÄSTRALUNDS MONTY SE30322/2018 T e J SEUCH VILTSTIGENS DALTON 
SE25902/2015 u SEJCH VÄSTRALUNDS VIZZLA SE34581/2012 Äg: Magnus 
Gustavsson, Hjorted. 
10/12. Domare: JOSEF LENGYEL. Släpp 1. Upptag som sträcker ut till 800 m innan 
det börjar lugna ner sig, går i vida bukter. Rå synligt 53 minuter efter upptag. Rå 
passerar oss på 30 meter över asfaltsväg, tiken 3 minuter efter. När tiken kommer 
upp på vägen får den syn på föraren, kommer och hälsar på och återtar drevet. 
Drevet passerar även grusväg där noterbar tappt uppstår, tiken reder ut detta och 
driver till full tid. Kallas in på nära håll på fullt drev och kopplas. Släpp 2. Förflyttning 
till nytt område. Tiken har ett sök på ca 20 min innan hon finner slag som leder till 
upptag. Drevet går i fina bukter inom 500 meter i 40 minuter, tappt uppstår mellan 
sjökant och väg, tiken reder ut detta och driver till full tid samt kopplas på slag. 2st rå 
synliga vid 2 tillfällen med hund 3 minuter efter. Trevlig unghund med bra jaktlust. Rå 
101(12), Rå 107(9) 
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 30 DFK: 8.5 SFK: 70 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå 
 


