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Årsbok för
Basset Artesien Normand –
Viltspår, drevprov, utställning

Standard för Basset Artesien Normand
1993 12 01
Ursprungland: Frankrike
Användningsområde: Drivande hund.
Rasen jagar lika bra ensam som i grupp och är skalldrivande. Dessa korta ben
gör att den kan tränga in i den tätaste vegetationen dit en högbent hund inte kan
komma och driva ut viltet som sökt skydd därinne. Den jagar med förkärlek
kaniner men den jagar lika bra hare och rådjur. Den spårar och driver vilt med
stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall.
Bakgrund/ändamål: Aveln med inriktning på korthårig, började omkring 1870.
Utifrån ett sannolikt gemensamt ursprung skapade la Couteuix de Canteleu en
hund av brukstyp med raka framben kallad Artois, medan Louis Lane utvecklade
en mer iögonfallande typ med krokiga framben kallad Normand. Men fick vänta
ända till år 1924 innan namnet Basset Artesien Normand antogs. Leon
Verrier, som vid 77 års ålder, 1927 övertog ledningen av rasklubben, ville
förstärka det normandiska inslaget i rasen. I standarboken för drivande hundar
år 1930, där både bassetvarianterna artois och artesien normand upptagits, finns
följande notering, som avser den senare: ”Jaktklubbskommittén beslutar att
notera basset artesien Normand bör vara en över-gångsvariant mot rasen av typ
Normand utan inslag av Artois.
Helhetsintryck: En i förhållande till sin höjd lång hund, som skall vara robust
och samlad och vars huvud skall påminna om ädelheten hos grand chien
normand.
Viktiga måttförhållande:
Mankhöjden/kroppslängd 5:8
Bröstkorgens djup/kroppslängd 2:3
Skallens bredd/huvudets längd 1:2
Nosryggens längd/skallens längd 10:10
Uppförande och karaktär: Med sitt goda och välljudande skall, driver den
målmedvetet viltet utan alltför hög fart.
Karaktär: glad och mycket tillgiven.
Huvud:Skallparti: Skallen skall vara välvd och måttligt stor med tydligt
framträdande nackknöl. Huvudet skall vara torrt.
Stop: Stopet skall vara tydligt men ej överdrivet markerat.
Ansikte: Nostryffel: Den skall vara svart och stor samt något framskjuten.
Näsborrarna skall vara väl öppna.
Nosparti: Nosryggen skall ha ungefär samma längd som skallen och vara lätt
böjd.
Läppar: Överläppen skall väl täcka underkäken men får varken ha för mycket
överhägn eller vara för stram
Käkar/tänder: Saxbett
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Kinder: På kinderna bör huden bilda ett eller två veck.
Ögon: Ögonen skall vara ovala, stora och mörka samt harmoniera med
pälsfärgen. Blicken skall vara lugn och allvarig. Det röda inre ögonlocket får
synas men får inte vara framträdande.
Öron: Öronen skall vara ansatta så lågt som möjligt och aldrig högre än en tänkt
linje mellan ögonen. De skall vara smala vid fästet, väl inrullande. De skall vara
tunna, mjuka och mycket långa och skall minst nå till nostryffeln och helst sluta i
en spets.
Hals: Halsen skall vara ganska lång med måttlig mängd löst halsskinn
Kropp: Rygglinje: Ryggen skall vara bred och välutvecklad
Ländparti: Länden skall vara lätt välvd
Kors: Korset skall ha en lätt välvning
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara oval och långsträckt Revbenen skall vara
långa och
ha lång sträckning bakåt. Bröstbenet skall vara långt och med väl utvecklat
förbröst.
Flankerna skall vara fylliga och bröstlinjen skall tydligen nå nedanför
armbågarna.
Svans: Svansen skall vara tämligen lång, kraftig vid fästet och jämnt
avsmalnande mot spetsen. När hunden står stilla skall svansspetsen kunna nå
marken. Svansen skall bäras sabelformad och får aldrig vara böjd över ryggen.
Svansen får inte heller ha längre borstigt hår mot svansspetsen. Det är absolut
förbjudet att trimma svansen på utställningshundar
Extremiteter: Framställ:
Helhetsintryck: Frambenen skall vara korta och kraftiga. De skall vara krokiga
eller näst intill. Tedensen till krokighet skall vara fullt synlig. Ett fåtal hudveck
utan överdrifter på handlovarna skall betraktas som en förtjänst.
Skulderblad: Skuldrorna skall vara muskulösa och snedställda.
Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande
Tassar: Tassarna skall vara ovala och något långsträckta Tårna skall vara väl
slutna och riktade framåt så att hela tassen stöder mot marken.
Bakställ: Helhetsintryck: Bakbenen skall vara så ställda att de bildar en
vertikal linje från sittbensknölen – över mitten av underbenet - hasen och
mellanfoten till tassen.
Lår: Låren skall vara muskulösa och
utfyllda.
Has: Hasorna skall vara kraftiga korta och så vinklade att baktassarna är lätt
underställda i stående. Ett litet hudveck på hälbensutskottet är inget fel.
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Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stark
Tassar: Baktassarna som framtassar
Rörelser: Gången skall vara jämn och ledig med lugna rörelser.
Hud: Huden skall vara smidig och tunn
Päls: Pälsen skall vara rödgul och vit med svart mantel (trefärgad) eller rödgul
och vit
(tvåfärgad). Hos den första varianten skall huvudet vara väl täckt av rödgul,
gulröd färg och ha en mörkare rundel vid vardera tinningen. Mantel skall vara
svart, grävlingsfärgad eller harfärgad.
Storlek: Mankhöjd såväl för hanhund som tik: 30-36 cm +- 1 cm för i övrigt
utmärkta
individer är tillåtet. Vikt 15 - 20 kg
Fel: Huvud: Flat skalle, Bred panna, Pannans mittfåra alltför markerad, Platta,
runda, tjocka, för högt eller brett ansatta öron. Ljusa eller runda ögon, utstående
ögon eller ögon som visar för mycket av bindhinnan.
Hals: Kort hals
Kropp: Mjuk rygg eller svankrygg. För lång sned eller grov svans. Det
svärdformade brosket på bakre delen av bröstbenet för kort eller tillbakabildat.
Platt eller deformerad bröstkorg
Framben: Raka eller korta skuldror eller skuldror med otillräckligt muskulatur.
Handlovarna som berör varandra. Utåtvridna mellanhandsben, överkotade ben
eller för krokiga ben. Ej åtliggande armbågar. Platta tassar Spretiga tår.
Bakben: Tunna lår. Trång eller alltför brett ställda hasor.
Päls: Mjuk, utpräglat lång eller fransig päls
Färg: Sotfärgat huvud
Uppförande/karaktär: Ängslighet
Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.
Diskvalificerande fel: Otypiska hundar,
Fel mankhöjd, Överbett, Mycket ljusa ögon. För kort bröstben eller avsaknad
av svärdformat broskparti, Starkt deformerad bröstkorg, Helt raka framben,
För tunn benstomme, För sotfärgat huvud, Alltför talrika svarta prickar (ticks)
vilket ger den vita färgen i pälsen en blåaktig ton,
Ängsliga och aggressiva hundar.
Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen
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Utdrag ur drevprovsreglerna:
Egenskaper som ska bedömas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sök
Upptagsförmåga
Väckning på slag
Drevarbete
Väckning på tappt
Skall/hörbarhet
Skallgivning under drev
Samarbete
Lydnad

Poängskala för egenskaper
5
4
3
2
1
0

p
p
p
p
p
p

utmärkt
mycket bra
bra
godtagbart
dåligt
graverande fel

Innan hunden får föreslås graverande fel (0p) ska domaren på ett övertygande
sätt ha stöd för detta.
0 p= graverande fel innebär att provet ska avslutas omedelbart och att pris ej får
utdelas.
Har domaren inte kunnat bedöma någon av egenskaperna noteras KEB( kan ej
bedömas) för det aktuella momentet i drevprovsprotokollet.
Priser och prispoäng
Endast ett pris tillgodoräknas per provdag för championat.
Provdagen är maximerad till 7 timmar.
Bedömning av samarbete/lydnad kan fortsätta t o m 3 timmar efter provdagens
slut.
Basset ska ha provats minst 4 timmar för att få tilldelas pris.
1:a 60 min alt 2x45 min
2:a 45 min
3:a 30 min
Undantag: Har hunden drevtid som berättigar till två första pris ska hunden
kopplas och provet avbrytas såvida samtliga moment är bedömda.
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RESULTATSAMMANSTÄLLNINGAR:
J ASTRID SE24069/15 F.150330
e. J Kaislan Tilan Le Camembert
u. Seuch Sejch Örngrensgården’s Bodil Af Molvac
Utställning:
Tingsryd 190525 32 cm 4 år. Bra typ. feminint huvud. mkt bra öron. bra
pigment. Acceptabel hals. stark topline. välansatt svans. bra djup/längd på
bröstkorg. tyvärr lite rädd och pälsen kunde vara i bättre skick. Korrekt saxbett.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkkk/jklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 31 cm nätt feminin tik, bra skalle, lite smal i nos och haka utm
pigment. Kunde vara stramare i ögonkanter. bra öron. tillräcklig hals bra rygg.
Acceptabla framben. Välställd bak. päls i fällning.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkk/jklkk Eva Liljekvist Borg
Eksjö 190831 32 väldig trevlig hund vackert huvud mkt god bröstkorg god
överlinje aning kort kors kunde haft ett längre steg.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Niels Brandstrup
SEUCH SV-15J BANUBAS DEXEL SE28007/11
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Nordv-11 Sejch Seuch Sev-12 Banubas Cindy
Utställning:
Romakloster 190511 34 Trevlig helhet vackert maskulint huvud med korrekta
svarta tecken, fina öron typiskt vinklad bra kropp & förbröst rör sig med bra steg
men kunde va lite stramare fram fin siluett Bim
Chkl Excellent 1chklkk ck 1 bhkl Bim Eva Nielsen
DKUCH SEJCH SEUCH BANUBAS DIMMA SE28003/11
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Nordv-11 Sejch Seuch Sev-12 Banubas Cindy
Utställning:
Romakloster 190511 33 feminin tik ur fin modell feminint huvud med fint uttryck
utm vinklar för rasen bra kropp & förbröst rör sig mkt rastypiskt, har börjat tappa
i sin överlinje fin siluett. Bästa veteran
Vetkl Excellent 1 vetklkk ck 2 btkl Eva Nielsen
Skutberget 190519 33 Så vackert huvud, korr bett välplac öron Vackra ögon
utm skulderplac Härligt förbröst utm välvd bröstkorg Stark länd ut.länd välvinklad
passande benstomme. Utmärkt hårlag Rör sig trevligt runt om
Vetkl Excellent 1 vetklkk ck 1 btkl Bir Theres Johansson
Tingsryd 190525 34 cm värdig 8 årig veteran. fantasisk typ. feminint huvud. med
smältande uttryck. bra pigment fantastisk hals. bra topline för åldern. Välansatt

6

svans. bra djup och bred och längd på bröstkorg. Stark front mkt välvinkl.
fram/bak. Rör sig som en unghund. Bästa veteran
Vetkl Excellent 1 vetklkk ck 3 btkl Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 33 cm Kraftig tik med tillräckl. feminint huvud, ngt stora
intensiva ögon. Bra skalle/nos. Utm hals tillräckligt stram rygglinje för åldern.
Välställd bak, acceptabel front. Bästa veteran
Vetkl Excellent 1 vetklkk ck 2 btkl Eva Liljekvist Borg
Eksjö 190831 36 vackert huvud mkt bra bröstkorg mkt bra front bra längd rör
sig lite tungt men är en flott hund.
Vetkl Excellent 2 vetklkk Niels Brandstrup
DKUCH SEUCH SEV-16-17 SEVCH J BANUBAS ELOISE SE33539/13
e. Seuch Sevch J Barsaja’s Lovac
u. Nordv-11 Sev-12 Sejch Seuch Banubas Cindy
Utställning:
Romakloster 190511 33 tik av fin modell feminint huvud med vackert uttryck utm
kropp & förbröst typiska vinklar fin över & underlinje välmusklad KEP pga hälta
Chkl Cannot be judged Eva Nielsen
Skutberget 190519 32 en champion med feminint välskuret huvud korr. bett
Välformade ögon med utm. pigment. Vackert hund väl plac. öron utm
skulderplac. Härligt förbröst. utm välvd bröstkorg Stark länd Härlig bredd ????
Välmusklade lår. Fina tassar. Rör sig parallellt & vägvinnande.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 2 btkl Theres Johansson
Tingsryd 190525 33,5 cm 6 år. Värdig champion. Acceptabel längd för en tik.
feminint huvud korrekt uttryck. mkt bra hals, acceptabel topline för åldern. Bra
djup/längd på bröstkorg. välvinklad fram. acceptabel bak. rör sig med korrekt
steg men åldern börjar visas sig
Chkl Excellent 1 chklkk ck 4 btkl Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 31,5 Kraftfull tik, feminin huvud, bra skalle nos utm pigment,
fina öron. bra överlinje. kraftfull benstomme. välvälvd djup bröstkorg. härliga
lårmuskler. Rör sig trevligt från sidan, acceptabel front.
Chkl Excellent 2 chklkk ck 3 btkl Eva Liljekvist Borg
Alfta 190602 Utmärkta proportioner Härligt huvud, med kindrynkor.
Tinningsfläcken saknas. Korrekt överlinje. bra bröstkorg. Korrekt front. Trevliga
rörelser. Utmärkt päls o färg.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 btkl Bir Lars Widén
Eksjö 190831 33.5 vackert huvud mkt bra bröstkorg har problem att få med sig
bakbenen – tendens till galopp på grund av kort kors.
Chkl Excellent 2 chklkk Niels Brandstrup
Kungsör 190921 32 cm Championtik Tilltalande tikhuvud Korrekt bett Något kort
i sitt nosparti ögonfärg i harmoni med pälsen Något kort hals kunde vara
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stabilare i sin rygglinje kunde stå bättre på sin front ok vinklar fram och bak
Visas i något för högt hull idag Rör sig med något kort steg.
Chkl Excellent 1 chklkk Anne-Cathryne Almstedt
Viltspårprov:
SBaK N-Ö Älvkarleby 190504 1 Öppen klass
Bengt Olsson
SBaK N-Ö Älvkarleby 190706 1 hp Öppen klass
Desirée Högman
SEVCH J BANUBAS FANNY SE32710/16 F.160514
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa
Utställning:
Romakloster 190511 30 feminin tik feminin huvud fint uttryck kunde ha bättre
utfyllnad i underkäken fina öron bra överlinje i rörelse bra förbröst kunde ha en
jämnare underlinje, välmusklad, går med bra steg från sidan lite underställd bak
faller i sitt kors
Bkl/jkl Excellent 1 bklkkk/jklkk Eva Nielsen
Skutberget 190519 30 feminin tik som ger en aning snipigt uttryck kor bett
Vackra ögon. Bra öronplac som kunde varit aning mjukare. Lite upprätt skuldra
utm förbröst utm välvd bröstkorg. Välvd aning i ländbit stående o gående ok
svansansättning tillr. knävinkel. Tillräcklig benstomme. Utmärkt hårlag. Rör sig
lite marktrångt bak tillräcklig steglängd. Kunde varit aning gladare.
Bkl/jkl Very Good 2 bklkk/jklkk Theres Johansson
Tingsryd 190525 32 cm 3 år. Feminin ganska bra typ. acceptabel huvud, kunde
vara mer utfylld i nospartiet. Acceptabel hals och överlinje. bra djup på
bröstkorg. bra längd. lite upphöjd (välvd) på länden. Bra front. Rör sig med bra
steg, men en aning trång bak.
Bkl/jkl Very Good 2 bklkk/jklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 31 cm liten, nätt tik kunde ha kraftfullare huvuud i nosparti, ngt
högt ansatta öron, ljusa ögon, utm pigment tillräcklig hals. skulle ha bättre
rygglinje. djup bröstkorg av bra bredd. Lite kort överarm. Rör sig instabilt fram
acceptabel bak.
Bkl/jkl Good Eva Liljekvist Borg
Alfta 190602 Feminin helhet könsprägligt huvud, m rätt uttryck. Aningen ljusa
ögon. Saknar kindrynkor o tinningsstreck. Bra överlinje. Korrekt bröstkorg. Ngt
uppdragen buklinje. Korrekt benställning i sin front, dock ngt lösa tassar.
Utmärkt färg o päls.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkk/jklkk Lars Widén
Norrköping 190817 30 cm Mkt bra huvud o öron Bra hals & korrekta framben
Ganska bra överlinje Borde ha starkare & bättre vinklat bakställ.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Renée Sporre-Willes
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Eskilstuna 190818 31 Ingen kritik
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 btkl Cert Bir Benny Blidh von Schedvin
Märsta 190825 31 cm Fem tik med goda proportioner ädelt huvudTillräckliga
mörka ögon Fina tunna öron Välformad bröstkorg av tillräcklig längd Korrekt
lyrformad front lite rak överarm Normalt vinklat bakställ kunde haft vackrare
överlinje Lite kort kors Välburen svans Rör sig lite underställt för dagen
oregelbundet Utmärkt päls Trevlig temperament
Eksjö 190831 31 vackert huvud god bröstkorg o hals hon har för dagen inte lust
att visa sig för rund länd därav ett dåligt steg.
Bkl/jkl Very Good 3 bklkk/jklkk Niels Brandstrup
Kungsör 190921 31 cm Feminint huvud, något platt i sitt skallparti Ögonfärg i
harmoni med pälsen korrekt bett Välplacerade öron Något kort hals kunde ha
stramare rygglinje Visas i något högt hull för dagen kunde vara stramare i sin
rygglinje i rörelse Vinklar ok.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Anne-Cathryne Almstedt
Viltspårprov:
SBaK N-Ö Älvkarleby 190504 2 Öppen klass
Bengt Olsson
SBaK N-Ö Älvkarleby 190706 3 Öppen klass
Desirée Högman
SEUCH J BANUBAS FIGO SE32718/16 F.160514
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa
Utställning:
Eksjö 190831 36 vackert huvud o öron lite lätt i kroppen och benstomme kunde
ha lite mer förbröst prima överlinje aning kort steg kunde visa sig med mer
entusiasm
Bkl/jkl Very Good 2 bklkk/jklkk Niels Brandstrup
Kungsör 190921 34 cm Maskulint huvud med tilltalande Roman nose Något ljusa
ögon Tillräcklig öronlängd Tilltalande halslängd och längd i siluett Något flat i sin
bröstkorg fram men ok längd Tillräcklig vinklad fram och bak Står trevligt på sin
front Vacker päls och färg Rör sig sunt och trevligt. Champion idag GRATTIS!
Excellent bkl/jkl 1 bklkk/jklkk ck 2 bhkl cert Anne-Catryne Almstedt
Drevprov:
Basthult 200107 Kjell Johansson 1+3 Rå 3,4,5,4,4,4,4,5,3=36 p. Hemmamark.
Barmark. Sök: -. Upptagsarbete: -. Väckning på slag -. Drevarbete: Medelfart
alla drev 9,6, Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning under drev:
Skall per minut 92. Samarbete: -. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:32. Slag
08:53. Upptag 08:55. Avbryter 10:20 Inkallas -. Kopplas 10:30. Losstid 118.
Drevtider 85 min. Djurslag 3. Priskod 3085. Släpp/drev: Släppt 10:40. Slag
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10:56. Upptag 11:00. Avbryter 11:37. Inkallas -. Kopplas 11:50. Losstid 70.
Drevtider 37 min. Djurslag 3. Priskod 3037. Släpp/drev: Släppt 12:00. Slag -.
Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 13:00. Losstid 60. Drevtider -. Djurslag
-. Priskod -. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:08. Hunden lös total tid i
minuter 248. Provet avbröts klockan 13:00. Jaktlust Mycket bra. Lämplig
rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på
respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur rå. Slag till upptag 4.
Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 85. Längsta drevrepris 85.
Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 92. Drevprovsberättelse: Drev 1
släpper hunden på en släpstig går sedan upp på en höjd får där upptag på rå
driver genom tallplantering i bra bukter aldrig utom hörhåll hunden släpper sedan
djuret och kommer tillbaka i löpan Drev 2 Upptag bakom en höjd get och två
kiddar tar sig an geten den gör en lång bukt men hunden släpper och kommer i
löpan Drev 3 Inget upptag nöjd för dagen, trevlig och lydig hund.
J BANUBAS FRASSE SE32713/16 F.160514
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Sejch Sevch Nouch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa
Utställning:
Eksjö 190831 36 vackert huvd o öron, aning ljusa ögon. Mkt bra överlinje ngt
kort kors o steg benstomme ok aning trång i fronten tassar ok.
Ökl Excellent 1 öklkk Niels Brandstrup
Kungsör 190921 34,5 cm Trevligt hanhundshuvud något platt i sitt skallparti
korrekt bett Välplacerade öron Tillräcklig halslängd Något ljusa ögon Något flat i
sin bröstkorg men ok längd kunde stå något mer stabil i sin front Vrider ut
framtassarna i rörelse och i stående ok vinklar runt om Rör sig ok Fin färg.
Ökl Excellent 1 öklkk Anne-Cathryne Almstedt
Drevprov:
Boda, Opphem 200130 Håkan Hemäng 1 Rå + 3 Hjort 3,3,5,3,4,4,4,3,4=33 p.
Barmark. Sök: Hanen visade enbart ett par bra söksvängar och var i övrigt trång
alt. väldigt vid. Upptagsarbete: Hade hanen lyckats med upptag på sitt 50 min
upptagsarbete hade detta blivit topp-EP. Väckning på slag: Enstaka väckskall.
Drevarbete: Medelfart alla drev 8,7. Följde med fint i en krävande terräng med
vissa problem men enbart en tappt. Väckning på tappt: Enstaka skall vid
svårigheter. Skall/hörbarhet: Hanen hade bra tryck i skallet. Skallgivning under
drev: Skall per minut 55 När hanen hade kontakt var skallet ca 80/min men blev
sedan betydligt glesare. Samarbete: En återgång vid drevslut på kort avstånd
när hunden var trött. Och återgång efter en lång sökrunda. Lydnad: Inkallning på
150 m efter långt rådrev. Släpp/drev: Släppt 08:20. Slag 09:32. Upptag 09:35.
Avbryter 10:59. Inkallas 10:59. Kopplas 11:01. Losstid 161. Drevtider 43 min.,
33 min., 76 min. Tappt 8 min. Djurslag 3. Priskod 3076. Släpp/drev: Släppt
12:15. Slag 12:23. Upptag 12:24. Avbryter 12:55. Inkallas -. Kopplas 13:01.
Losstid 43. Drevtider 31 min. Djurslag -. Priskod 031. Hunden lös total tid
(timmar, minuter) 03:24. Hunden lös total tid i minuter 204. Provet avbröts
klockan 13.01. Jaktlust Mycket bra. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a.
Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minuter
eller antal) Drevdjur rå. Slag till upptag 75. Upptag till 60 min drevtid 68. Upptag
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till drevets slut 76. Längsta drevrepris 43. Längsta tappt 8. Antal tappter 1.
Skallfrekvens 55. Drevprovsberättelse: Hanhund i fin form som ägaren fått
överta i vuxen ålder och börjat lära känna och utvecklat samarbete. Hanen visar
dock ganska omgående på egna vilja och går iväg allt längre från föraren med
små söknystan med jämna mellanrum, troligen traj efter favoritviltet hare. Detta
håller hanen på med i 50 min allt längre från föraren men återvänder efter 5 km
sök och tar så småningom ägarens spår till ryggsäck och fikastund. Efter ett par
hundra meters gång med ägaren söker hanen ut ett par hundra meter och får
upptag på råget m. kid som vi ser innan den buktar allt längre från oss. Vi följer
efter i flera km genom skog och ägaren ropar av hunden efter 76 min drev. Vi
byter område och släpper där vi förväntar oss hjortupptag. Detta kommer och vi
ser en större grupp med hjortar som hanen jagar till ett tredjepris. Troligen var
drevets korta längd beroende på att orken var slut att det blev det för många
spår och för rörigt för hanen som är ovan vid detta viltslag. EFTER DETTA BAD
DOMAREN ATT ÄGAREN SKULLE AVSLUTA. Detta då domaren har fått tel.samtal
från dotterns skola som talade om att dottern hade skadat sig och behövde ev.
besöka sjukhus. Hanen hade säkert gått ytterligare 40 min i skogen men pga
energikrävande upptagsarbete på morgonen och ett krävande rådrev så hade
nog ändå inte orken medgivit ett prisvärt drev. En hane som säkerligen kommer
att prestera finar resultat vid ytterligare drevprov i framtiden!
Pris har fastställts enl ned av SKK’s Jakthundskommite trots att losstid inte
uppnåtts, då varken hund och ägare kan lastats för avbrytande.
J BANUBAS FRIDOLF SE32720/16 F.160514
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa
Utställning:
Tingsryd 190525 35 cm 2 år maskulin, bra typ. med korrekt proportioner i
kroppen, maskulin huvud väl ansatta öron. ögonen kunde vara mörkare. Fin lång
hals. bra överlinje. välutvecklad bröstkorg. bra ribbing. Välansatt och välburen
svans. välvinklad fram/bak. korrekt steg, korrekt saxbett.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 bhkl Bim Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 35 cm kraftig maskulin hane, proportion. huvud. ljusa ögon.
Ngt klen haka. Bra öron, korrekt överlinje. bra stomme och vinklar. Rör sig med
ngt kort steg. Acceptabla ben och tassar. bra päls acceptabel färg
Ökl Excellent 1 öklkk Eva Liljekvist Borg
Eksjö 190831 36 maskulint huvud god hals o överlinje öron kunde bäras bättre
mkt bra bröstkorg kort kors o steg ben o tassar ok.
Ökl Excellent 2 öklkk Niels Brandstrup
Drevprov:
Ringamåla 191212 Christer Henningsson 1+3 Rå 2,4,3,3,5,3,2,4,2=28 p.
Hemmamark. Barmark. Sök: Trång. Upptagsarbete: Långa slagarbete. Väckning
på slag: Tyst. Drevarbete: Medelfart alla drev 7,0. Skall/hörbarhet: -.
Skallgivning under drev: Hård. Skall per minut 65. Samarbete: -. Lydnad: -.
Släpp/drev: Släppt 08:00. Slag 08:49. Upptag 08:57. Avbryter 09:30. Inkallas -.
Kopplas 09:38. Losstid 98. Drevtider 33 min. Djurslag 3. Priskod 3033.
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Släpp/drev: Släppt 10:15. Slag 10:20. Upptag 10:29. Avbryter 12:39. Inkallas
12:39. Kopplas 12:42. Losstid 147, Drevtider 11 min., 34 min., 55 min., 100
min. Tappt 21 min., 9 min., 30 min. Djurslag 3. Priskod 3100. Hunden lös total
tid (timmar, minuter) 04:05. Hunden lös total tid i minuter 245. Jaktlust Mycket
bra. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a. Tilläggsregistreringar för bästa
drevet på respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur 3. Slag till
upptag 9. Upptag till 60 min drevtid 90. Upptag till drevets slut 100. Längsta
drevrepris 55. Längsta tappt 21. Antal tappter 2. Skallfrekvens 65.
Drevprovsberättelse: Släpp 1: Fridolf är vid starten trångsökt så första upptaget
kommer efter nästan en timme losstid. Fridolf släpper omotiverat vid en väg och
visar egen återgång. Drevdjuret avspårades. Släpp 2: Nu söker Fridolf ut lite
bättre medan vi sitter och fikar. Efter en stynds slagarbete reser han rå som vi
får se nästan direkt och strax efter längre iväg på ett hygge Kl 10:31 med Fridolf
2 min. efter Fridolf fastnar ganska omgående i ett vattendrag men kommer själv
upp och driver vidare. Tappterna kommer i blötmarker som nu är rejält blöta.
När han väl kommit igång rejält är han sen svår att få stopp på vilket
hundföraren fick erfara i svår terräng.
Kompersmåla 200102 Karl Frick 1 Rå 2,2,4,4,4,3,3,2,2=26 p. Sök: -.
Upptagsarbete: -. Väckning på slag: -. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,1.
Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning under drev: -. Samarbete:
Ingen egen återgång. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:18. Slag -. Upptag -.
Avbryter -. Inkallas 10:19. Kopplas 10:22. Losstid 124. Drevtider -. Djurslag -.
Priskod -. Släpp/drev: Släppt 11:04. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas 12:00.
Kopplas 12:05. Losstid 61. Drevtider -. Djurslag -. Priskod -. Släpp/drev: Släppt
12:18. Slag 125. Upptag 12:47. Avbryter 13:58. Inkallas -. Kopplas 14:00.
Losstid 102. Drevtider 71 min. Djurslag 3. Priskod 3071. Släpp/drev: Släppt
14:10. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 15:00. Drevtider -.
Djurslag -. Priskod -. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 05:37. Hunden lös
total tid i minuter 337. Provet avbröts klockan 15:00. Jaktlust Utmärkt. Lämplig
rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på
respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur rå. Slag till upptag 2.
Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 71. Längsta drevrepris 71.
Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 0. Drevprovsberättelse: Drev 1,2.
Söker men för inga slag. Drev 3. Hunden får upp rå som han driver till full tid,
kopplas på drevlöpan (djuret ses vid upptag). Drev 4. Hittar inga slag.
Loberget 200122 Börje Levin 1+1 Rå 2,3,3,4,5,3,2,2,2=26 p. Barmark. Sök:
Trång. Upptagsarbete: -. Väckning på slag -. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,1.
Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning under drev: Hård. Skall per
minut 60. Samarbete: -. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:05. Slag 08:05.
Upptag 08:12. Avbryter 09:40. Inkallas 09:40. Kopplas 10:10. Losstid 125.
Drevtider 36 min., 38 min., 74 min. Tappt 14 min. Djurslag 3. Priskod 3074.
Släpp/drev: Släppt 10:20. Slag 10:52. Upptag 10:56. Avbryter 12:50. Inkallas
12:58. Kopplas 13:10. Losstid 170. Drevtider 44 min., 62 min., 106 min. Tappt 8
min. Djurslag 3. Priskod 3106. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:55.
Hunden lös total tid i minuter 295. Provet avbröts klockan 13:10. Jaktlust
Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a. Tilläggsregistreringar för
bästa drevet på repektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur 3. Slag
till upptag 4. Upptag till 60 min drevtid 68. Upptag till drevets slut 106. Längsta
drevrepris 62. Längsta tappt 8. Antal tappter 1. Skallfrekvens 60.
Drevprovsberättelse: Kuperad terräng och frisk vind gjorde hörbarheten svår.
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Första drevet buktade bra i svår terräng men hunden skallade glest när den kom
lite efter drevdjuret. Andra drevet buktade mycket i ett reservat med många
nedfallna träd. En hund med stor jaktlust men dålig lydnad.
BANUBAS FRITZ SE32716/16 F.160514
e. Seuch Barsaja’s Komet
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa
Utställning:
Skutberget 190519 33 Hane med maskulint huvud som är välsku ???? ????
Välplacerade mjuka öron tinningfläck. Utm skulderplac. Härligt förbröst. Bra
väl????? i bröstkorg med bra bröstbenslängd. Utm. längd kors, knävinkel.
Passande benstomme. Fina tassar. Rör sig trevligt runt om.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1bhkl Bim Theres Johansson
FIDELI SE11919/18 F.180106
e. C.I.B Seuch J Runstensfjärdens Fridolf
u. Örngrensgården’s Alfa Af Molvac
Utställning:
Ransäter 190727 31 cm Mentalitet ua Feminin tik med bra proportioner. Ädelt
huvud med god längd och profil. Bra öron med god struktur. Tillräcklig längd på
bröstkorgen. Utmärkt förbröst. Kunde ha lite bättre tillbakalagd skuldra. Korrekt
front. Kunde haft en stramare överlinje i rörelse. Välburen svans. Bra päls.
Trevligt temperament.
Ukl Excellent 2 uklkk Anne Livö Buvik
HERCULES PATRONUM AV SOLFJELLTUN SE23912/18 F.170709
e. Nouch Skogsfantens Bono
u. C.I.B Finuch Noj(sch) ch Seuch Nouch Frøya Av Solfjelltun
Utställning:
Skutberget 190519 38 Maskulin hane med milt uttryck. Välskuret huvud korr.
bett. Välplac. mjuka öron. Aning välställd skuldra. Tillr. överarmsvinkel. Saknar
rundnig i bröstkorg i nedre del Aning uppdragen buklinje. Välmusklad lår med
bredd. Fina färger aning slutande kor Rör sig paralellt bak med korta steg från
sidan och fram. Utm. hårlag Trevligt temp. På grund av storlek
Ukl Disqualified Theres Johansson
Ransäter 190727 40 Mentalitet ua. för stor hanhund. Med bra prop och
könsprägel. Huvudet har bra linjer men skulle varit torrare och ngt stramare
ögonlock Bröstkorgen ngt kölformad i sin nedre del Korr formad – front. Platta
tassar med för långa klor Normalt vinklad För dagen ngt påverkad av omgivning
och visar sig inte till sin fördel. God päls & färg.
Ökl Disqualified Anne Livö Buvik
J HJORTEFALL’S DAGNY SE39604/17 F.170414
e. Nouch Skogsfantens Bono
u. Nouch Hjortefall’s Alba
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Utställning:
Skutberget 190519 36 Kraftfull tik m välskuret huvud korr bett Välskurna ögon
med bra uttryck. tinningsfläck skiljas Utmärkt öronplac men kunde varit mjuk.
Ngt rakställd skuldra Ok rundning i bröstkorgen Bra bröstbenslängd utm
knävinkel o benstomme utm. hårlag. Rör sig aning trångt bak ok från sidan, lösa
armbågar Har en nyans för raka framben.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkk/jklkk Theres Johansson
Ransäter 190727 36 cm Mentalitet ua Kraftfull tik. Huvudet kunde vara ädlare
Ngt fyrkantig i sitt nosparti. Ngt platta öron. Tillr halslängd. Kunde haft ngt mer
tillrätta lagd skuldra och bättre förbröst. Ngt luftig i sin underlinje. Utm
benstomme. Kunde varit ngt mer lyrformad i sin front. Välvinklad och sunda
rörelser. utm temperament.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkk/jklkk Anne Livö Buvik
Ransäter 190728 36 cm Tilltalande helhet Fem huvud, rätt bra detaljer, en tanke
ljusa ögon Bra överlinje Korrekt kors Välvinklad Bra bröstkorg med förbröst Står
väl på fina tassar Framtassar ngt flata Rör sig bra Korrekt färg o päls.
BKl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 2 btkl cert R-Nordic Lars Widén
Vårgårda 190817 36 utm helhet, vackert välskuret huvud, välansatta välburna
öron, som kunde haft aningen mindre brosk, utm hals & överlinje, välkroppad,
välställda ektreminteter, välgående
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Bo Wallin
Drevprov:
Jäverön 191216 Tommy Lövgren 2+1 Rå 2,3,4,3,3,3,2,3,3=26 p. Barmark. Sök:
Trång Endast kontrollerat efter sista drevet. Upptagsarbete: Samtliga upptag
direkt på vindvittring .Väckning på slag: Måttliga. Drevarbete: Medelfart alla drev
7,5. Väckning på tappt Måttliga. Skall/hörbarhet -. Skallgivning under drev: Skall
per minut 55 Nyanserar godtagbar Samarbete: -. Lydnad Kopplas något
motvilligt. Släpp/drev: Släppt 08:27. Slag 08:27. Upptag 08:28. Avbryter 09:09.
Inkallas -. Kopplas 09:19. Losstid 52. Drevtider 41 min. Djurslag 0. Priskod 0041.
Släpp/drev: Släppt 09:19. Slag 09:19. Upptag 09:19. Avbryter 10:06. Inkallas
10:17. Kopplas 10:19. Losstid 60. Drevtider 47 min. Djurslag 3. Priskod 3047.
Släpp/drev: Släppt 10:31. Slag 10:31. Upptag 10:33. Avbryter 11:33. Inkallas
11:33. Kopplas 11:35. Losstid 64. Drevtider 60 min. Djurslag 3. Priskod 3060.
Släpp/drev: Släppt 11:51. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 12:57.
Losstid 66. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:02. Hunden lös total tid i
minuter 242. Jaktlust Mycket bra. Lämplig rå/hjorthund Ja. Tilläggsregistreringar
för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur Rå.
Slag till upptag 2. Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 60.
Längsta drevrepris 60. Längsta tappt -. Antal tappter -. Skallfrekvens 55.
Drevprovsberättelse: Släpp 1: Tiken reser omedelbart vilt som efter en trång
bukt går rakt ut och ur hörhåll och tiken bryter förtjänstfullt. På återgången reser
hon rå som var synligt efter 9 minuter med tiken en minut efter. Drevet buktar
normalt och slutar med en tappt som hon inte lyckas rede ut. Kallas in, vill vidare
men kopplas. Släpp 2: Tiken får ånyo vindvittring och tar upp rå som går i
normala bukter. Rå synligt efter 30 minuter med tiken tre minuter efter. Tiken
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inkallas på nära håll efter full tid. Bryter drevet o visar sig men vill mer, men
kopplas. Släpp 3: Tiken söker nära oss till provtiden slut vid + 4 timmar.
Säffle 200109 Kurt-Erik Jansson 1+1 Rå 2,4,5,5,5,3,5,4,2=35 p. d-cert.
Barmark. Sök: Trång Upptagsarbete: -. Väckning på slag: -. Drevarbete:
Medelfart alla drev 7,5 Håller igång djuren med få avbrott. Väckning på tappt: -.
Skall/hörbarhet: -. Skallgivning under drev: Skall per minut 85 Nyanserar
utmärkt. Samarbete: En mycket bra återgång på drev 1. Lydnad: Kopplas på
löpan drev 2. Släpp/drev: Släppt 08:45. Slag 08:54. Upptag 09:02. Avbryter
10:12. Inkallas -. Kopplas 10:26. Losstid 101. Drevtider 70 min. Djurslag 3.
Priskod 3070. Släpp/drev: Släppt 10:41. Slag 10:48. Upptag 10:49.
Avbryter11:56. Inkallas -. Kopplas 11:57. Losstid 76. Drevtider 67 min. Djurslag
3. Priskod 3067. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 02:57. Hunden lös total
tid i minuter 177. Provet avbröts klockan 11:57. Provet fullbordat före full tid.
Jaktlust Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja. Tilläggsregistreringar för bästa drevet
på respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag
8. Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 70. Längsta drevrepris
70. Längsta tappt -. Antal tappter -. Skallfrekvens 85. Drevprovsberättelse: Drev
1: Tar efter mycket bra upptagsarbete upp rådjur som buktar till full tid. Rå sågs
med tiken en minut efter. Lägger av med egen återgång. Drev 2: Tar åter upp rå
som buktar bra. Kopplas på löpan efter 67 minuter. Rå ses med tiken en minut
efter. En trevlig tik som får djuren att bukta fint.
JAVA-JEMIMA AV SOLFJELLTUN NO42201/18 F.180409
e. Merlot De Bérénice
u. Gaja-Lotte Av Solfjelltun
Utställning:
Ransäter 190727 35 cm Mentalitet ua. Mkt välbalanserad i sin helhet. Feminint
ädelt huvud. Korrekt profil. Vackra öron. Utm längd på bröstkorgen. Markerat
förbröst. Ännu lite uppdragen i sin underlinje. Korrekt front. Stabila rörelser.
Saknar för dagen lite påskjut & drive. Välburen svans. Trevligt temperament.
Ukl Excellent 1 uklkk ck 1 btkl Bir Anne Livö Buvik
Ransäter 190728 35 cm En artesien med mkt könsprägel Vackert tikhuvud
Samtliga rastypiska tecken utan tinningsfläckar Bra ögon Välvinklar Bröstkorg
kan utv. men i helhet Trevliga rörelser runt om Står väl på sina framtassar Bra
päls o färg Rör sig bra
Ukl Excellent 1 uklkk ck 1 btkl Nordic Bir Lars Widén
NORDV-19 KAISLAN TILAN LA GIBIER FI18066/16 F.160203
e. C.I.B C.I.E Se&Nouch Dk&Fiuch Luxch Kbhv-10-11 Dkv-10-11-12 Nov-10-1112 Nordv-10-11-12 Fiv-10-11 Helsinkiv-10-11 Sev-11-12 Pelltorparns Akilles
u. Eech Fiuch Nordv-13 Kaislan Tilan La Chicouté
Utställning:
Älvsjö 191215 35 cm Well balanced, correct shape ot skull, good ears and lip,
expression could be a little bit softer, good ribcage, correct bowed front well
angulated, good tail, moves easily. Nordv-19.
Chkl Excellent 1 chklkk ck Nordic-cert Bim Birgit Sluiter
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C.I.E DKUCH FIUCH SEV-17 SEVCH KAISLAN TILAN LA RUISSEAU
SE31104/16 F.160203
e. C.I.B C.I.E Se&Nouch Dk&Fiuch Luxch Kbhv-10-11 Dkv-10-11-12 Nov-10-1112 Nordv-10-11-12 Fiv-10-11 Helsinkiv-10-11 Sev-11-12 Pelltorparns Akilles
u. Eech Fiuch Nordv-13 Fiv-13 Kaislan Tilan La Chicouté
Utställning:
Tingsryd 190525 36 cm 3 år maskulint huvud, bra typ. mkt bra huvud. med
korrekt propotioner. Bra hals. och topline. korrekt placerad svans. god djup och
längd på bröstkorg. stark länd. Korrekt front, välvinklad, rör sig bra en aning
trång bak. korrekt saxbett. Kunde vara mer glad och frimodig.
Ökl Excellent 2 öklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 35,5 cm maskulin hane som kunde vara ngt kraftfullare bra
skalle och nos. Kunde vara ngt stramare i ögonkanten, kraftig läpp. bra öron. bra
överlinje acceptabla vinklar, ngt kort bröstkorg, lång länd. Rör sig med lite lätt
och underställd steg. Bra tassar.
Ökl Very Good 2 öklkk Eva Liljekvist Borg
Visby 190831 Ingen kritik
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl Bir Tom Hehir
Kungsör 190921 35 cm Tilltalande helhet korrekt bett ögonfärg i harmoni med
pälsfärgen Tillräcklig halslängd Välplacerade öron som draperar sig vackert
Tilltalande längd i siluett Tillräckligt vinklad fram och bak Trevlig championhane
som väl försvarar sin titel Rör sig med bra steg.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl Bir Anne-Cathryne Almstedt
Visby 191109 35,5 cm Mkt trevlig helhet Härliga prop. Mask huvud med rätt
rasdetaljer Utm bröstkorg med förbröst korrekt vinklad. Mkt trevliga rörelser
korrekt front. Utm päls o färg
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl Bir Lars Widén
Viltspårprov:
SBaK N-Ö Älvkarleby 190504 1 Öppen klass
Bengt Olsson
NORDV-19 KAISLAN TILAN PINOT NOIR FI44122/17 F.170801
e. Ritzypal’s Forest Wizard
u. Kaislan Tilan La Comtesse
Utställning:
Älvsjö 191215 33 cm Very nice type good skull and muzzle, soft expression, good
up, long ears, good topline ribs, forechest, tail, feet could be a little tighter,
moves easily. Nordv-19.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 btkl Nordic-cert Bir Birgit Sluiter
KELLY-IRIS AV SOLFJELLTUN SE26997/19 F.180529
e. Feodal De La Petite
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u. C.I.B Fiuch Noj(sch)ch Seuch Nouch Fröya Av Solfjelltun
Utställning:
Gimo 190525 32 cm Knappt 1 år Bra feminint huvud o uttryck Välansatta långa
öron Ögonen kunde vara lite mörkare Passande lång hals Lite trång i fronten Bra
överlinje o svansansättning Passande kraftig kropp för åldern Acceptabel vinkling
bak Önskar mer harmonisk i rörelse Behövs mer ringträning Bra temperament.
Junkl Very Good 2 junklkk Birthe Scheel
KULLALYCKANS JACK SE47492/17 F.170811
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Star Ban Zappa
Utställning:
Eksjö 190831 35 vill inte visa sig idag tyvärr, gott huvud, öron kunde vara ngt
mjukare god överlinje saknar en aning förbröst goda rörelser en aning platta o
utåtvridna tassar när hunden inte vill visa sig förlorar tyvärr den i pris.
Ökl Very Good 3 öklkk Niels Brandstrup
J KULLALYCKANS JESSY SE47495/17 F.170811
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Star Ban Zappa
Utställning:
Tingsryd 190525 33 cm Snart 2 år, väldigt fin feminin tik. med härligt
temperament. Feminint huvud. med bra ögon. Bra hals och topline. välansatt,
viftande svans. bra djup och välutvecklad bröstkorg. bra front och tassar.
välvinklad. rör sig med bra steg.
Ukl Excellent 1 uklkk ck 1 btkl Bir Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 34 cm feminin tik med vacker huvud, bra uttryck. härligt
pigment. Korrekta öron. Vacker överlinje, kraftfull bröstkorg, bra front. Välställd
bak. Rör sig med gott drive. stabil front.
Ukl Excellent 1 uklkk ck 1 btkl Bir Eva Liljekvist Borg
Ransäter 190727 32 cm Mentalitet ua. Bra proportioner. En aning maskulin i
huvudet som kunde ha en ädlare skalle. Ngt platta öron. Kraftig benstomme. Bra
längd på bröstkorgen. Korrekt front. Ngt platta tassar. Ställer sig ngt underställt
men rör sig med tillräckligt påskjut Välburen svans. Tänderna i mkt dåligt skick
för åldern och behöver rättas till. Trevligt tempermant
Ukl Very Good 3 uklkk Anne Livö Buvik
Vårgårda 190817 33 Utm helhet, vackert välskuret huvud, mkt vackra ögon, utm
bett, välansatta välburna öron, välkroppar, utm förbröst, utm över & underlinje
välvinklad, välgående välvisad & trevlig.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 btkl Bir Bo Wallin
Eksjö 190831 32 vackert huvud aning ljusa ögon mkt god bröstkorg med en
aning mindre stop hade huvudet varit bättre effektivt steg mkt god benstomme.
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Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 btkl Bir Niels Brandstrup
Drevprov:
Bringetofta/Nässjö 200122 Bo Ehlin 3+1 Rå 3,4,5,3,5,3,2,2,2=29 p. Barmark.
Övrigt 5 grader måttlig vind. Sök: Söker ut upp till 200 meter. Upptagsarbete:
Har haft 4 upptag under dagen. Väckning på slag: Enstaka väckskall.
Drevarbete: Medelfart alla drev 6,6. Genom låg drevfart går drevdjuren i trånga
bukter. Väckning på tappt: Vid icke noterbara tappter går hunden tyst.
Skall/hörbarhet: Hörs på 400 meter i måttlig vind. Skallgivning under drev: Skall
per minut 50. Glest dovt skall utan nyansering. Samarbete: Utan egen återgång
och kopplas på löpan. Lydnad: Kallas in på 200 meter efter att ha brutit drevet
vid en å. Släpp/drev: Släppt 08:05. Slag 08:10. Upptag 08:18. Inkallas 08:43.
Kopplas 08:45. Losstid 40. Drevtider 7 min. Djurslag 1. Priskod 1007.
Släpp/drev: Släppt 08:49. Slag 09:14. Upptag 09:50. Avbryter 9:50. Inkallas
10:05. Kopplas 10:10. Losstid 81. Drevtider 34 min. Djurslag 3. Priskod 3034.
Släpp/drev: Släppt 10:28. Slag 10:40. Upptag 10:51. Avbryter 11:14. Inkallas
11:22. Kopplas 11:24. Losstid 56. Drevtider 23 min. Djurslag 3. Priskod 3023.
Släpp/drev: Släppt 12:15. Slag 12:41. Upptag 12:43. Avbryter 14:16. Inkallas
14:03. Kopplas 14:16. Losstid 121. Drevtider 93 min. Djurslag 3. Priskod 3093.
Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:58. Hunden lös total tid i minuter 298.
Provet avbröts klockan 14:20. Jaktlust Mycket bra. Lämplig rå/hjorthund Ja.
Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minuter
eller antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag 3. Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag
till drevets slut 93. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 50.
Drevprovsberättelse: Släpp 1: sker i en tät granskog. Tiken får ett upptag på
hare som hon endast klara att driva i sju minuter. Hundföraren vill inte att hon
fortsätter med hare varför hon kallas in och kopplas. Släpp 2: sker på ett hygge.
Efter 2 minuters slagarbete kommer upptag och vi ser rå i samma minut som
upptaget sker. Hon bryter dock efter 34 minuters drev på en asfaltsväg. Släpp 3:
Sker i nytt område. Efter 11 minuters slagarbete reser tiken rå som buktar fint
till en början men som senare ger sig ut på en mosse. Den är mycket blöt och
drevet slutar vid en strid bäck efter 23 minuter. Släpp 4: Efter middagspaus så
släpper vi tiken i nytt område. Med två minuters slagarbete kommer upptag på rå
som hon driver efter att full tid uppnåtts.
KULLALYCKANS JOLLY SE47498/17 F.170811
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Star Ban Zappa
Utställning:
Vännäs 190616 Ingen kritik
Ukl Excellent 1 uklkk Ann Carlström
MAISON DE BERNADETTE MEGANE SE20500/17 F.161130
e. Jalabert De Bérénice
u. Dkuch Isolde De Bérénice
Utställning:
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Romakloster 190511 32 feminin tik utm kondition feminin huvud fina detaljer
vackert veck i huvudet bra öron stark överlinje typiska vinklar bra kropp &
förbröst fin över & underlinje rör sig med utmärkt steg. Bir
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 btkl Bir Eva Nielsen
Skutberget 190519 33 Tilltalande tik m feminint huvud o korr bett Välformad
ögon med passande ögonfärg välplac öron som faller fint Ok skulderplac. Utm
förbröst Bra välvd bröstben o ok bröstkorgslängd. Bra kors med passande
benstomme. Passande tassar. Utmärkt hårlag. Rör sig trevligt när hon vill.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 3 btkl Theres Johansson
Tingsryd 190525 32 cm 2 år, mkt bra typ. feminin huvud. bra uttryck. korrekt
hals och överlinje, välansatt svans. korrekt bröstkorg av bra längd. bra front.
Välvinklad fram/bak. rör sig härligt. Välvisad. Saxbett.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 2 btkl Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 32 cm feminin tik med bra skalle/nos. Välburna öron, lite ljusa
ögon. Bra pigment. Bra hals, aningen framskjuten skuldra kort överarm.
Välformad bröstkorg. korrekta bakbens vinklar. Rör sig ngt instabilt.
Ökl Very Good 1 öklkk Eva Liljekvist Borg
Eksjö 190831 32 mkt god bröstkorg, har inte lust att visa sig idag tyvärr, går
med nosen ner och svansen upp, god kropp mkt kort steg mkt bra front på grund
av steget dagens pris.
Ökl Very Good 3 öklkk Niels Brandstrup
MAISON DE BERNADETTE OSCILLA SE51110/18 F.180615
e. Nlch Merlot De Bérénice
u. Dkuch Isolde De Bérénice
Utställning:
Skutberget 190519 32 Superfemin tik med milt uttryck vacker välformade ögon
Utm. öronplac där man kan skönja tinningsveck. Korr bett. Ok skulderplac. Utm
förbröst Utm välvning bröstkorg???? längd ???? Stark länd bra kors ngt knapp
knävinkel låg fin has passande benstomme. Rör sig parallet men saknar kraft i
steget. Trevligt temp Bra hårlag.
Junkl Excellent 1 junklkk Theres Johansson
Eksjö 190831 34,5 mkt trevligt huvud o öron ännu inte helt stabil i fronten men
bröstkorgen har en mkt god profil för åldern aning knappt vinklad runtom vrider
ut en framtass, det kan växa bort ngt kort kors o steg för rak i bak som kanske
inte ändrar sig.
Junkl Very Good 2 junklkk Niels Brandstrup
Viltspårprov:
SBaK N-Ö Nyköping 190915 Godkänd anlagsklass
Susanne Karlsson
MAIWENN de LOU CHICOYE SE43678/17 F.161207
e. Ity de Lou Chicoye

19

u. Galenn de Lou Chicoye
Utställning:
Öland 190908 33 Feminint huvud med bra detaljer kunde ha bättre tillbakalagd
skuldra. Fina muskler, välburen svans, rör sig med bra steg. Fin helhet. Bra
rörelser när hon själv vill.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 btkl Bim Eva Nielsen
Växjö 191101 33 cm Mkt bra feminint huvud o uttryck mörka ögon välansatta
öron Mkt bra hals o rygglinje bra kropp, välvinklad. Rör sig med bra steg
välpresenterad i god kondition.
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 btkl Bim Torbjörn Skaar
SEUCH J MAURICE DU CHEVAL DU MARQUET SE57799/16 F.160803
e. Juice Du Val Des Terrils
u. laguale Du Cheval Du Marquet
Utställning:
Lidköping 190512 Ingen kritik
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1bhkl cert Nordic-cert Bir Eva Jönsson
Borås 190629 Ingen kritik
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert Bir Daniel Foran
Ronneby 190810 35 cm Utm typ fina proportioner, bra huvud och uttryck, fina
öron, mellanbruna ögon. Korrekt bett, kunde ha lite kraftigare underkäke bra
hals och rygg, fin svans, bra förbröst, aningen kort bröstkorg, bra benstomme,
korrekta vinklar. Fina rörelser från sidan, aningen kohasig bak, välvisad, fin päls
och färg. Champion idag!
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert Bir Kirsi Honkanen
Eksjö 190831 35 bra storlek mkt gott huvud goda ögon ngt rund i länden o kors
därför kort i steget vrider ut framtassarna en aning.
Chkl Excellent 1 chklkk Niels Brandstrup
Drevprov:
Vaggeryd 191107 Anders Schönborg 0 2,K,K,K,K,K,K,3,2=7 p. Sök: Trång. Korta
utsök ca 50-70 m. Upptagsarbete: Vindar och sätter efter djuret. Väckning på
slag: Helt tyst. Drevarbete; Arbetar hastigt som leder till förspringningar och
tappter som följd. Kort drev med tapp Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -.
Skallgivning under drev: Hård. Korta drev endast 2-3 min. Samarbete: Avbryter
och kommer självmant till föraren. Lydnad: Kallas in inom synhåll från återgång.
Släpp/drev: Släppt 08:05. Slag -. Upptag 09:42. Avbryter 09:45. Inkallas -.
Kopplas 10:37. Losstid 152. Drevtider 3 min. Djurslag O. Priskod 0003.
Släpp/drev: Släppt 11:35. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 12:45.
Losstid 70. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 03:42. Hunden lös total tid i
minuter 222. Jaktlust Godtagbar. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus u.a.
Drevprovsberättelse: Inte rätt dag för denna hund tyvärr, föraren väljer att
avbryta innan full tid.
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SEUCH J MOTVINDENS X SE43747/10 F.100530
e. Sevch Nov-06 Sev-04-05-06 Norduch Intuch Barsaja’s Hardi
u. C.I.B Seuch Valhalla Z Romiszówki
Utställning:
Eksjö 190831 32 prima typ god front o bröstkorg rör sig mkt bra. Bästa veteran
Vetkl Excellent 1 vetklkk ck 3 btkl Niels Brandstrup
SEUCH J MOTVINDENS Z SE25794/14 F.140306
e. Sejch Sevch Örngrensgården’s Baccus Af Molvac
u. Seuch J Motvindens X
Utställning:
Eksjö 190831 31,5 en väldig bra hund som tyvärr inte bär svansen som önskvärt
men har andra stora kvaliteter.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 2 btkl Niels Brandstrup
J MOTVINDENS ZLATA SE25792/14 F.140306
e. Sejch Sevch Örngrensgården’s Baccus Af Molvac
u. Seuch J Motvindens X
Utställning:
Vårgårda 190817 35 Utm helhet, vackert välskuret huvud, mörka ögon, vacker
näsrygg, långa välansatta öron, utm hals, överlinje, svans, utm bröstkorg,
välvinklad, välgående men långt rastypiskt steg, mkt vackra färger
Ökl Excellent 1 öklkk ck 1 bhkl cert Bim Bo Wallin
Kungsör 190921 34,5 cm Hanhundshuvud lite platt i sitt skallparti Välplacerade
ögon Korrekt bett Något högt ansatta öron Något kort hals Något grov bröstkorg
och djup kunde ta ut steget bättre bak Rör sig ok annars Trevligt visad.
Bkl/jkl Excellent 2 bklkk/jklkk Anne-Cathryne Almstedt
Drevprov:
Råddegård 191130 Nicklas Wodstrup 0 2,2,0,0,0,0,0,2,2=8 p. Sök: Trång.
Upptagsarbete: Mycket rådjursspår i snön men inga upptag. Väckning på slag: -.
Drevarbete: Medelfart alla drev -. Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -.
Skallgivning under drev: -. Samarbete: bra kontakt vid sök. Lydnad: kan kallas
in från sök. Släpp/drev: Släppt 08:05. Slag 08:50. Upptag 08:52. Avbryter
08:56. Inkallas -. Kopplas 09:00. Losstid 60. Drevtider 4 min. Djurslag hare.
Priskod hare 0004. Släpp/drev: Släppt 09:00. Slag -. Upptag -. Avbryter -.
Inkallas -. Kopplas 10:33. Losstid 87. Priskod 0. Släpp/drev: Släppt 10:44. Slag . Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 11:20. Losstid 36. Priskod 0.
Släpp/drev: Släppt 11:36. Slag -. Upptag –. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas
13:06. Priskod 0. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:36. Hunden lös total
tid i minuter 273. Provet avbröts klockan 13:06. Jaktlust Dålig. Testikelstatus
u.a. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i
minuter eller antal) Drevdjur hare. Slag till upptag 2. Upptag till 60 min drevtid -.
Upptag till drevets slut 4. Längsta drevrepris 4. Längsta tappt -. Antal tappter -.
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Skallfrekvens 0. Drevprovsberättelse: 1. Får upp hare som går ut på grusväg
efter ca 200 m och får tappt och kommer tillbaks. Hunden söker sedan resten av
dagen utan att lyckas ta upp.
SEUCH J MOTVINDENS ZORRO SE25790/14 F.140306
e. Sejch Sevch Örngrensgården’s Baccus Af Molvac
u. Seuch J Motvindens X
Utställning:
Eksjö 190831 34 Vackert huvud goda öron mkt bra bröstkorg kort kors o steg.
Chkl Excellent 2 chklkk Niels Brandstrup
MOTVINDENS ÅGUST SE23917/17 F.170307
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Eksjö 190831 36 Trevlig hund gott huvud prima hals o överlinje mkt god
bröstkorg kunde ha bättre vinklar runtom vrider framtassarna en aning ngt kort
steg tycker inte om situationen tappar ner svansen.
Ökl Very Good 4 öklkk Niels Brandstrup
SEUCH J MOTVINDENS ÅSKA SE23916/17 F.170307
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Göteborg 190106 35 Ingen kritik
Ukl Excellent 1 uklkk Margaret O’ Gorman
Tingsryd 190525 36 cm 2 ½ år, maskulin, bra uttryck maskulin huvud, med bra
proportioner, ögonen kunde vara lite mörkare. Acceptabel hals. bra djup på bröst
korg ribbing kunde vara mer jämn. Korrekt front. Stabil bakparti. Rör sig med fint
steg bra temperament.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 36 cm nätt hane med maskulint huvud, bra skalle ngt lång tunt
nosparti, tillräckl. lågt ansatta öron. bra burna bra pigment, bra hals/rygg, djup
bröstkorg som kunde vara ngt kraftigare passande benstomme välställd bak. ngt
lösa tassar, bra front. Rör sig ok från sidan. Bra färg och päls.
Bkl/jkl Very Good 1 bklkk/jklkk Eva Liljekvist Borg
Tvååker 190712 36 cm hane m. fina propo långt välf huvud Bra öron Bra hals o
rygglinje Tillrä bröstkorg Bra benstomme Typisk front Tillr. vinklar bak, kunde ha
lite mer driv i steget bra färger.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert Nordic Bir Benny Blidh von Schedrin
Vårgårda 190817 35,5 utm helhet, vackert välskuret huvud, utm plan, mörka
ögon, prima bett, välansatta välskurna öron, utm hals, vacker överlinje, vacker
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övergång mellan hals & manke, vacker under men kunde varit aningen grövre i
sin bröstkorg, välgående men aningen öppna vinklar.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Bo Wallin
Eksjö 190831 36 mkt vackert huvud en aning tjocka öron god hals o överlinje
kunde ha lite mer förbröst god benstomme vrider en framtass en aning ngt kort
steg.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk Niels Brandstrup
Växjö 191101 36 cm Mkt bra huvud o uttryck. Mörka ögon, mkt bra hals. Utm
kropp välvinklad välansatta öron Rör sig med bra steg välpresenterad.
Bkl/jkl Excellent 1bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert cacib Bir Torbjörn Skaar
Viltspårprov:
SBaK Syd Rammared 190421 Godkänd anlagsklass
Madelein Severinsson
SBaK Syd Rammared 190512 0 Öppen klass
Medelein Severinsson
SBaK Syd Spånstad 190718 3 Öppen klass
Jörgen Andersson
Drevprov:
Gällaryd 191010 Anders Schönborg 1 Rå 4,3,3,4,5,3,2,3,2=29 p. Barmark. Sök:
sökte ut 250-400 m, med jämna mellanrum efter kontakt med förare.
Upptagsarbete: Endast ett rå för dagen. Väckning på slag: Gick tyst tills upptag.
Drevarbete: Medelfart alla drev 6,9 Inga noterbara tapter, löste återgångar med
bravur, kanske något snabb. Väckning på tappt: Inga väckskall över huvudtaget
Skall/hörbarhet: 600 m Skallgivning under drev: Skall per minut 55-60 Kunde
inte urskilja om han låg efter eller var nära rået, lät samma Samarbete: Har god
kontakt med föraren, kom åter och gick ut igen på nya sök Lydnad: Kopplas på
drevlöpan vid återgång Släpp/drev: Släppt 08:00. Slag -. Upptag 08:40. Avbryter
10:43. Inkallas -. Kopplas 10:55. Losstid 175. Drevtider 123 min. Djurslag 3.
Priskod 3123. Släpp/drev: Släppt 11:20. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -.
Kopplas 12:30. Losstid 70. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:06. Hunden
lös total tid i minuter 245. Provet avbröts klockan 12:30. Jaktlust Bra. Lämplig
rå/hjorthund Ja. Testikelstatus ua. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på
respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur rå. Slag till upptag -.
Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 123. Längsta drevrepris
123. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 55-60. Drevprovsberättelse:
Drev 1. Släpp vid skogsdunge, söker ut 250 m kommer åter till förare, vi går
vidare och hunden söker ut igen. Upptag kommer på ca 400 m. Vi obsar råbock
och hunden ligger ca 90 sek efter. Drevet buktar runt i 60 min och vi hör drevet
på ca 600 m från där vi står. Ber föraren kalla in hunden, när vi närmar oss
drevet blir bocken stött av en cementbil som kommer på vägen brevid och drar
iväg ca 2 km. Vi följer efter och hunden släpper efter ett långt drev och kommer
åter på löpan där han kallas in och kopplas. Drev 2. Vi förflyttar oss till en ny såt
och hunden släpps vid en åkerkant och söker ut flera gånger, släppet resulaterar
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till inget och vi märker när han kommer tillbaka till oss att han har en lätt hälta
på vänster bakben. Föraren beslutar att avsluta provet.
Drevstjärnan 191025 Christer Henningsson 1+1 Rå. 4,5,3,3,5,4,4,2,3=33 p. dcert. Barmark. Sök: Åska har ett ganska bra sök som vid vaje tillfälle resulterat
Upptagsarbete: Åska har tre upptag under provdagen Väckning på slag: Åska är
tyst Drevarbete: Medelfart alla drev 6,7 Väckning på tappt: Åska är tyst
Skall/hörbarhet: Ett bra klangfullt artesienskall Skallgivning under drev: Hård
Skall per minut 65 Samarbete: Visar ingen egen återgång Lydnad: Inkallad under
drev på nära håll. Släpp/drev¨Släppt 08:00. Slag 08:07. Upptag 08:18. Avbryter
08:49. Inkallas 09:02. Kopplas 09:02. Losstid 62. Drevtider: 19 min. 4 min. 23
min. Tappt 8 min. Djurslag 1. Priskod 1023. Släpp/drev: Släppt 09:10. Slag
09:15. Upptag 09:18. Avbryter 11:04. Inkallas 11:04. Kopplas 11:04. Losstid
114. Drevtider 53 min. 44 min. 97 min. Tappt 9 min. Djurslag 3. Priskod 3097.
Släpp/drev: Släppt 12:10. Slag -. Upptag 12:25. Avbryter 13:51. Inkallas 14:05.
Kopplas 14:05. Losstid 115. Drevtider 32 min. 30 min 62 min. Tappt 24 min.
Djurslag 3 Priskod 3062. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:51. Hunden
lös total tid i minuter 291. Provet avbröts klockan 14:05. Jaktlust Utmärkt.
Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus ua. Tilläggsregistreringar för bästa drevet
på respektive djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag
3. Upptag till 60 min drevtid 69. Upptag till drevets slut 106. Längsta drevrepris
53. Längsta tappt 9. Antal tappter 1. Skallfrekvens 65. Drevprovsberättelse:
Åska börjar dagen med en hare som han får problem med varvid ägaren kopplar.
Drev 2 är ett rå kid som går väldigt trångt hela drevtiden. Med vissa besvär
lyckas han hålla igång det till full tid +. Vi ser drevdjuret 09:31 med hunden 4
min. efter. Drev tre är en stor get som vi ser strax efter upptag. Hon går i stora
bukter och över vattendrag vid fler tillfällen. Tappten kommer vid ett av dessa
vattendrag. Åska var vid koppling på drev 3 halt på ett bakben. Åska är en duktig
och envis gynnare som vill jaga.
Ätran 200122 Markku Viitanen 2+1+1 Rå 4,5,3,4,5,3,3,2,2=31 p. Hemmamark.
Barmark. Övrigt +2-6 grader, sol, svagvind, kuperad terräng, skogsmark. Sök:
Bra sökrundor upptill 250 meter. Upptagarbete: 3 st. Mycket bra slag arbete,
mellan 250 och 350 meter. Väckning på slag: utan väckskall. Drevarbete:
Medelfart alla drev 8,1. Bra drevarbete genomgående. Väckning på tappt: utan
väckskall. Skall/hörbarhet: Hördes bra idag vid fint väder. Skallgivning under
drev: Skall per minut 55 lite hård i skallet stundtals. Samarbete: Ingen egen
återgång. Lydnad: Kopplades på drevlöporna samt tappten. Släpp/drev: Släppt
08:15. Slag 08:21. Upptag 08:26. Avbryter 09:13. Inkallas -. Kopplas 09:13.
Losstid 58. Drevtider 47 min. Djurslag 3. Priskod 3047. Släppt 09:22. Slag
09:41. Upptag 09:46. Avbryter 11:07. Inkallas 11:07. Kopplas 11:07. Losstid
105. Drevtider 35 min., 37 min., 72 min. Tappt 9 min. Djurslag 3. Priskod 3072.
Släpp/drev: Släppt 11:47. Slag 12:13. Upptag 12:19. Avbryter 13:23. Inkallas
13:27. Kopplas 13:27. Losstid 100. Drevtider 64 min. Djurslag 3. Priskod 3064.
Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:23. Hunden lös total tid i minuter 263.
Provet avbröts klockan 13:35. Jaktlust Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja.
Testikelstatus u.a. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag
(anges i minuter eller antal) Drevdjur rå. Slag till upptag 5. Upptag till 60 min
drevtid 60. Upptag till drevets slut 81. Längsta drevrepris 37. Längsta tappt 9.
Antal tappter 1. Skallfrekvens 55. Drevprovsberättelse: Släpp 1. Hund släpps,
söker ut i fina sökrundor får slag som leder till upptag, drevet går runt i en större
bukt innan det drar iväg mot en stor trafikerad väg, hunden kopplas vid

24

vägkanten. (väg 153). Rå avspårat. Byter område. Släpp 2. Hund släpps, söker
ut får slag som leder till upptag på rå, buktar fint i 35 minuter där han får en
tappt på 9 min i en våtmark, reder ut tappten varefter han driver till fulltid med
några ej noterbara tappter. Koppla på drevlöpan. Rå synligt 3 ggr med hund 30
sek/1 min efter. Släpp 3. Hunden släpps på nytt ställe, får slag som han följer ca.
350 m till upptag, drevet buktar fint runt i lite kuperad terräng, driver till full tid
med några ej noterbara tappter, där han får tappt i våtmark vid en större å
(Ätran). Kopplas på tappten. Rå avspårat. Provet avslutas. ID Märkning OK.
Vädret 2-6 + grader, solsken, svag vind.
J MOTVINDENS ÅZZI SE23920/17 F.170307
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Eksjö 190831 34 god huvudprofil men en aning bred skalle god hals för rund i
länd o sluttande kors kort steg mkt god bröstkorg ngt platta o utåtvridna tassar.
Bkl/jkl Very Good 2 bklkk/jklkk Niels Brandstrup
Viltspårprov:
SBaK Öst Gistad 190421 Godkänd anlagsklass
Gunnar Hemmingsson
SBaK Öst Åtvidaberg 190427 0 Öppen klass
Lars Svensson
MOTVINDENS ÄGIR SE27820/18 F.180324
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Eksjö 190831 36 väldig trevlig utmärkt typ maskulint huvud aning bred skalle
öron ok god benstomme vrider höger framtass en aning aning kort steg ngt låg
galopptröskel.
Ukl Very Good 1 uklkk Niels Brandstrup
MOTVINDENS ÄLVIRA SE27826/18 F.180324
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Eksjö 190831 30 vackert huvud o öron mkt bra förbröst aning rund i kors o länd
men rör sig bra ändå glad o nöjd en mkt trevlig hund! Bästa junior
Junkl Excellent 1 junklkk Niels Brandstrup
MOTVINDENS ÄRLA SE27824/18 F.180324
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
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Viltspårprov:
SBaK Öst Tolemåla 190929 Godkänd anlagsklass
Lars Svensson
MOTVINDENS ÄRNA SE27827/18 F.180324
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Borås 190629 Ingen kritik
Junkl Excellent 1 junklkk ck 1 btkl Bim Daniel Foran
Eksjö 190831 32 Vackert huvud o öron god bröstkorg trevlig hund med goa
detaljer men inte tillräckligt bra i steget.
Junkl Very Good 3 junklkk Niels Brandstrup
MOTVINDENS ÄRTAN SE27825/18 F.180324
e. J Star Ban Zappe
u. Seuch J Motvindens Z
Utställning:
Eksjö 190831 35 Vackert huvud o öron god överlinje bra ben o tassar lite kort
steg.
Ukl Excellent 1 uklkk Niels Brandstrup
NOUCH NOVCH SEUCH SEVCH NONSKARETS AYA NO33056/15 F.141230
e. Seuch J Runstensfjärdens Gaston
u. Novch Sevch Sanmira Av Solfjelltun
Utställning:
Lidköping 190512 Ingen kritik
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 btkl Nordic-cert Bim Eva Jönsson
SEVCH PELLTORPARNS AJLA S52999/08 F.080727
e. Sevch Sejch Wildbasen Curt
u. J Chablis
Viltspårprov:
Vänersborg 190720 2 Öppen klass
Lovisa Holm Skoglund
FIJV-18 LTCH RITZYPAL’S MEDAOW STORM FI54155/17 F.171018
e. Nlch Hochepot de Berénice
u. C.I.B Fiuch Ritzypals Forest Ghost
Utställning:
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Piteå 190713 31 Very typical young mak. Very typical long head lav set ears.
Very friendly expression. Correct schssorbite. Prondurced forechest. Acceptable
front. Good top and underline. Correct angulations. Moves very well. Nice
temperament.
Excellent chkl 1 chklkk ck 1 bhkl cacib Bir Wim Wellens
SEUCH J RUNSTENSFJÄRDENS ISAK SE54265/15 F.150908
e. Seuch J Runstensfjärdens Gaston
u. Sev-11 Runstensfjärdens Flinga
Utställning:
Hässleholm 190518 33 cm Snart 4 år, bra proportioner bra benstomme
Rastypiska framdel Tillräckligt lång bröstkorg Välvinklad bak Välansatt svans
Välform huvud fina öron bra benst bra päls Rör sig lite öppet bak men bra från
sidan Välvisad.
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert Nordic-cert Bir Tuire Okkola
Ronneby 190810 32,5 cm Rätta prop kund vara aningen kraftigare hane, bra
proportioner i huvud fin uttryck, mellanbruna ögon. Fina öron. Korrekt bett, bra
hals och rygg, excellent förbröst och bröstkorg, fransysk framben, bra
benstomme, fina rörelser, bra päls, lugn temperament.
Bkl/jkl Excellent 2 bklkk/jklkk Kirsi Honkanen
Öland 190908 33 Maskulint huvud fint uttryck utmärkta vinklar, bra proportioner
härligt förbröst, rör sig utmärkt. Championat!
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 bhkl cert Bir Eva Nielsen
SEJCH SEUCH STAR BAN ZABA SE36310/16 F.160606
e. J Motvindens Zorro
u. Sejch Seuch Star Ban Zalsa
Drevprov:
Hejde 191025 Erik Holmqvist 1+3+1 Rå 34 p d-cert. Barmark. Övrigt Frisk
sydostlig vind. Sök: Söker ut 100-150 m. sista släpp något långsamt.
Upptagsarbete: tre upptag. Ett mycket besvärligt (agmyr, grusväg, vatten).
Väckning på slag: måttliga. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,7 buktar bra.
Väckning på tappt: enstaka. Skall/hörbarhet: genomsnitt. Skallgivning under
drev: Skall per minut 80 nyanserar under större delen. Samarbete: god kontakt
under sök. Självman återgång. Lydnad: inkallad på drev inom synhåll (75-100
m). Släpp/drev: Släppt 08:00. Slag 08:07. Upptag 08:18. Avbryter 09:18.
Inkallas 09:30. Kopplas 09:45. Losstid 60 min. Drevtider 60 min. Djurslag 3.
Priskod 3060. Släpp/drev: Släppt 10:03. Slag 10:11. Upptag 10:16. Avbryter
11:03. Inkallas 11:18. Kopplas 11:18. Losstid 75. Drevtider 16 min 11 min. 8
min. 34 min. Tappt 7 min. 6 min. 13 min. Djurslag 3.Priskod 3034. Släpp/drev:
Släppt 11:25. Slag 11:40. Upptag 11:57. Avbryter 13:11. Inkallas 13:14.
Kopplas 13:17. Losstid 102. Drevtider 41 min. 8 min. 11 min. 60 min. Tappt 8
min. 6 min. 14 min. Djurslag 3. Priskod 3060. Hunden lös total tid (timmar,
minuter) 04:02. Hunden lös total tid i minuter 292. Provet avbröts 13:17.
Jaktlust Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja. Tilläggsregistreringar för bästa drevet
på respektive djurslag (anges i minuter eller antal). Drevdjur 3. Slag till upptag
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11 min. Upptag till 60 min. drevtid 60 min. Upptag till drevets slut 60 min.
Längsta drevrepris 60 min. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 80.
Drevprovsberättelse: Släpp ett: bra sök (150-200 m) bra slagarbete. tappfritt
tills det tar slut i en agmyr. Kallas in från tappt inom synhåll (75 m) rå synligt en
gång. hund 4 min efter. Släpp två: genast krångligare, får inte riktigt närkontakt,
rå troligen stött vid första drevet? Går på långskjuts, hund kommer tillbaka (egen
återgång) rå ses en gång. hund 8 min efter. Släpp tre: Söker ut bra, men går lite
långsammare än tidigare på dagen. Besvärligt slagarbete myr, grusväg. Vatten.
Rå ses i upptaget, gör längre rusch, där det börjar bukta (känt oss?) Tappt ett ur
hörhåll tappt två vid en grusväg. Inkallas från fullt drev inom synhåll (75-100 m)
Hunden är flertonig (skallet) Trevlig hund, följsam.
STAR BAN ZALTIS SE46644/18 F.180803
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Zellavie
Utställning:
Skutberget 190519 36 10 mån maskulin hane med vackert välskuret huvud.
Mörka välpigm välformade ögon Välplac öron med mjuka öronleder. Har
tinningsfläck ngt välställd skuldra Välv förbröst utm överarmsvinkel. Inte tillr
rundad i bröstkorg, saknas i nedre del. Ngt uppdragen buklinje bra has Bra
bredd lår utm benstomme fina ???? Rör sig parallellt men ?????steg från sida tåar
ut fram För dagen alltför smal som se ett luftigt intryck Utmärkt hårlag trevligt
temp.
Junkl Very Good 1 junklkk Theres Johansson
STAR BAN ZAMBO SE46642/18 F.180803
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Zellavie
Utställning:
Gimo 190525 35 cm 10 mån Bra maskulint huvud o uttryck Välansatta långa
öron Passande lång hals Acceptabel krokig front Korrekta kroppsproportioner
Välansatt svans Välvinklad bak Ganska fina rörelser Bra temperament men
behövs mer ringtränging för att visa sig bättre i ringen.
Junkl Excellent 1 junklkk Birthe Scheel
Leksand 190615 35,5 långsträckt välformat huvud bra proportioner fin profil utm
ögon fina drapera öron utm hals plan rygglinje svansen ok bra kropp för åldern
markerat förbröst men lite kort bröstkorg som kunde ha bättre form passande
benstomme bra framben o fötter välvinklad kort slät päls utm rörelser lite
prisnedrag pga bröstkorgen
Junkl Very Good 1 junklkk Nina Karlsdotter
Högbo Bruk 190907 36 Mentalitet U.a. Utm helhet, vackert välskuret huv vackra
ögon lite tunnare öron välkroppad för sin ålder välutv bröstkorg välvd aning kort
has ngt hög svans vacker färg välvisad.
Junkl Excellent 1 junklkk Bo Wallin
SEVCH STAR BAN ZAMSON SE26100/17 F.170405
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e. J Star Ban Zodiac
u. Zellavie
Utställning:
Tingsryd 190525 36 cm 2 år. Lite åt det större sidan. Maskulin bra huvud med
bra mörka ögon. Väl ansatta öron, acceptabel hals. acceptabel överlinje.
välansatt svans. bra djup på bröstkorg. ngt ojämn bröstkorg/ribbing. Korrekt
front. Svår att bedöma. En aning kort i kroppen. Korrekt saxbett.
Ökl Very Good 3 öklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 36,5 cm luftig hane. Med litet nätt huvud, kunde vara kraftigare
längre skalle/nos, ngt högt ansatta öron. acceptabel rygglinje. tillräckl. strama
tassar. acceptabel bakställd.
Ökl Good Eva Liljekvist Borg
Eksjö 190831 38 Vackert maskulint huvud aning ljusa ögon mkt bra typ öron
skulle ” falla sig” bättre prima päls o överlinje vrider ut bakre revben vänster
sida därav priset
Ökl Good Niels Brandstrup
STAR BAN ZASCHA SE36309/16 F.160606
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Seuch Sejch Star Ban Zalsa
Utställning:
Tingsryd 190525 34 cm 3 år. En aning högställd tik, mkt bra feminin huvud med
mörka ögon. Välansatta öron. bra hals och topline. korrekt ansatt svans.
acceptabel benstomme. bröstkorg borde vara tyngre. Välvinklad bak. en aning
stel steg fram. rör sig en aning kort i steg. Bra päls. Saxbett.
Ökl Very Good 2 öklkk Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 35 cm Stor tik med lite korta öron. bra pigment, kunde vara ngt
stramare och torrare i hals och rygg. Tillräckliga vinklar, kort överarm. Rör sig
sunt från sidan men lätt överbyggd.
Ökl Very Good 2 öklkk Eva Liljekvist Borg
STAR BAN ZIGURD SE26096/17 F.170405
e. J Star Ban Zodiac
u. Zellavie
Viltspårprov:
SBaK N-Ö Älvkarleby 190504 1 Öppen klass
Jan Vestby
STAR BAN ZILLA SE46639/18 F.180803
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Zellavie
Utställning:
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Leksand 190615 35 Elegant feminint huvud fin profil bra proportioner utm ögon
mjuka väldraperade öron bra hals rygglinjen behöver bli planare bra svans
välformad bröstkorg men lite outvecklad i kroppen markerat förbröst passande
benstomme ganska raka framben harmoniskt vinklad steget kunde va lite längre
utm bak ifrån kort slät päls men i fällning med ull som tränger igenom behöver
lite mer tid.
Junkl Very Good 2 junklkk Nina Karlsdotter
SEUCH J STAR BAN ZKRUTTAN SE51659/15 F.150906
e. Örngrensgården’s Blackey Af Molvac
u. Seuch Sejch Star Ban Ziba
Utställning:
Tingsryd 190525 31 cm 3 år. Värdig champion. Mkt bra feminint huvud. mkt bra
pigment. Bra hals och rygg. Välutfylld bröstkorg av god djup. bra hals + topline.
välansatt svans. korrekt front och tassar. Välvinklad. Rör sig med bra steg
Chkl Excellent 2 chklkk ck Jeanette Balkan
Tingsryd 190526 33 cm feminin vältypad tik med nätt huvud härlig pigment.
Tillräcklig lågt ansatta öron kunde vara en aning längre. vackra ögon. Utm
överlinje. tillräckligt kraftfullt bröstkorg med passande benstomme. korr. front.
Välmarkerade rundlar i tinningen.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 2 btkl Eva Liljekvist Borg
Vårgårda 190817 33 utm helhet, vackert välskuret huvud, mörka ögon, prima
bett, utm hals, överlinje, & svans, välkroppad, välgående, utm ben, utm tassar,
utm represetant för rasen, välvisad.
Chkl Excellent 1 chklkk ck 2 btkl Bo Wallin
Eksjö 190831 32 liten obetydlig hund otypiskt huvud för stora ögon för kort
nosparti fin kropp, går bra.
Chkl Very Good 3 chklkk Niels Brandstrup
STAR BAN ZOCKER SE46638/18 F.180803
e. Seuch J Motvindens Zorro
u. Zellavie
Utställning:
Leksand 190615 32 fint välformat ädelt huvud bra profil o proportioner, utm
ögon tunna väldraperade öron fin nacke bra hals o överlinje välburen svans ännu
lite outvecklad i kroppen men lovande förbröst passande benstomme bra
framben o fötter harmoniskt vinklad rör sig bra från sidan o bakifrån lite vid i
armbågarna fin tät slät päls.
Junkl Excellent 1 junklkk Nina Karlsdotter
Högbo Bruk 190907 30 Mkt bra helhet vackert väls huv mörka ögon utm hals o
ö-linje från sidan bra bröstk. Välvinklad välansatt o buren svans välvisad.
Junkl Excellent 1 junklkk Bo Wallin
SEJCH SEUCH STAR BAN ZTYRKE SE40768/14 F.140531
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e. Skogsfantens Bolt
u. Sejch Seuch Star Ban Ziba
Utställning:
Tingsryd 190526 35,5 cm maskulin hane, vältypad bra huvud, fina ögon, bra
pigment, kunde vara aningen torrare i halslinjen. Bra hals. acceptabel rygg,
välställd bak, kort rak överarm. Lite platta tassar. Rör sig med bra påskjut skulle
vara fastare och parallellare i fronten.
Chkl Excellent 1 chklkk Eva Liljekvist Borg
C.I.E FIUCH NLCH NOV-17 NORDV-17 SEV-16-19 VITRUVIANS DON
SE16333/16 F.151006
e. Kefir De Citron De Terra Quente
u. De&Vdhch Hillary De La Petite Dordagne
Utställning:
Göteborg 190106 34,5 Ingen kritik
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl cacib Bir Margaret O’Gorman
Sundsvall 190419 Ingen kritik
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl Nordic-cert Bir Mats Jonsson
ZELLAVIE SE17255/15 F.141006
e. Seuch J Star Ban Zilver
u. Maison de Bernadette Enya
Utställning:
Vårgårda 190817 34 Utm helhet, utm huvud, vackra plan, konvex näsrygg,
mörka ögon, utm bett med bred underkäke, utm överlinje, välkroppad med mkt
vacker underlinje, välgående, rastypiska ben, välvisad mkt trevlig.
Ökl Excellent 2 öklkk ck 3 btkl Bo Wallin
Eksjö 190831 34 väldigt bra hund till länden som är rund går underställt med
bakbenen men av mkt bra typ
Ökl Excellent 2 öklkk Niels Brandstrup
ÖRNGRENSGÅRDEN’S DALLAZ Af CAIJSLAN SE32413/16 F.160508
e. J Kaislan Tilan Le Camembert
u. Seuch Dkuch J Örngrensgården’s Caijsa Af Mardi
Utställning:
Öland 190908 33 Vackert huvud o uttryck. Fin hals och manke, typiska vinklar,
välmusklad behöver strama upp sin rygglinje lite lång i sin länd, rör sig med bra
steg.
Ökl Excellent 1 öklkk Eva Nielsen
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