
 2020

 

  

Årsbok för  
Basset Artesien Normand – 
Viltspår, drevprov, utställning 



 2 

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. 

 
Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och stark 
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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. Sök 
2. Upptagsförmåga 
3. Väckning på slag 

4. Drevarbete 
5. Väckning på tappt 

6. Skall/hörbarhet 
7. Skallgivning under drev 
8. Samarbete 

9. Lydnad 
 

Poängskala för egenskaper 
 
     5 p utmärkt 

     4 p mycket bra 
     3 p bra 

     2 p godtagbart 
     1 p dåligt 

     0 p 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: 
 

SEUCH SEV-15 J BANUBAS DEXEL SE28007/11 F.110407 
e. Seuch Barsaja’s Komet 
u. Seuch Sejch Nordv-11 Sev-12 Banubas Cindy 

 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 35 korrekta proportioner hane i tyngsta laget kunde ha mer 
ädelhet i huvudet o lite längre nos mkt bra hals o rygg ngt brant kors 

välutvecklad bröstkorg ngt öppna vinklar bak utm benstomme visas i allt för högt 
hull därav för tung o bunden i sina rörelser 

Vetkl Good Mats Jonsson 
 
DKUCH SEUCH SEV-16-17 SEVCH J BANUBAS ELOISE SE33539/13 

F.130515 
e. Sevch Seuch J Barsaja’s Lovac 

u. Seuch Sejch Nordv-11 Sev-12 Banubas Cindy 
  
Viltspårprov: 

 
SBaK N-Ö 200520 1 Öppen klass 

Stig Thunberg 
 
SEVCH J BANUBAS FANNY SE32710/16 F.160514 

e. Seuch Barsaja’s Komet 
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa 

 
Utställning: 
 

Kungsör 200919 33 Mkt goda proportioner ädelt huvud ngt ljusa ögon 
välplacerade öron bra längd korrekt skruvning bra över underlinje välformad 

bröstkorg tillräcklig längd korrekt vinkling passande benstomme bra front rör sig 
bra fram ngt bunden bak 
Bkl/jkl Very Good 2 bklkk/jklkk Mats Jonsson 

 
SEUCH J BANUBAS FIGO SE32718/16  F.160514 

e. Seuch Barsaja’s Komet 
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa 

 
Drevprov: 
 

Hällarna Jämserud 210105 Bertil Grandalen 2 Rå 2,3,4,4,5,4,4,3,2=31 p. 
Barmark. Hemmamark. Sök: Trång. Släpp1/Hunden trång i början söker senare 

ut ca 200 m. Släpp2/Trång sök. Upptagsarbete: Har ett slagarbete på 15 
minuter. Väckning på slag: Måttliga väckskall. Drevarbete: Medelfart alla drev 
6,6 Ett drev som buktar som längst bort ca 500 meter. Väckning på skall: Tyst. 

Skall/hörbarhet: Bra nyansering. Skallgivning under drev: Skall per minut 80 Bra 
skall. Samarbete: Egen återgång. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:20. Slag 

09:50. Upptag 10:05. Avbryter 10:55. Inkallas -. Kopplas 11:20. Losstid 180. 
Drevtider 50 min. Drevslag 3. Priskod 3050. Släpp/drev: Släppt 12:25. Slag -. 
Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 13:45. Losstid 80. Hunden lös totaltid 

(timmar, minuter) 04:20. Hunden lös total tid i minuter 280. Provet avbröts 
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klockan 13:45. Jaktlust Mycket bra. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus ua. 
Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minuter 
eller antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag 15. Upptag till 60 min drevtid -. Upptag 

till drevets slut 50. Längsta drevrepris 50. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. 
Skallfrekvens 80. Drevprovsberättelse: Drev1/släpp i en kraftledning hunden 

väcker några gånger på harslag innan upptaget på rådjur kommer. Djuret buktar 
bra i närområdet. Efter 35 minuter är två rådjur synliga i kraftledningen med 
hunden drygt 2 minuter efter. Hunden bryter efter 50 minuter och söker upp 

husse. Drev2/Ingen kontakt med vilt. Mycket vatten i det här området med 
breda vattenfyllda diken och översvämmande åkrar.  

 
 
SEJCH BANUBAS FRIDOLF SE32720/16  F.160514 

e. Seuch Barsaja’s Komet 
u. Sejch Sevch Nouch Seuch Sev-15 Skogvaktarens Queen Elsa 

 
Drevprov: 
 

SBaK Syd Länskampen 201204 Roger Svensson 1+1 Rå 2,3,3,3,4,3,3,2,3=26 
p.Barmark. Sök: Trång söker som mest ut 75-80 m. Upptagsarbete: -. Väckning 

på slag: utan. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,4 Har lite ej noterbara tappter. 
Väckning på tappt: enstaka. Skall/hörbarhet: hörs på 700 m som mest. 

Skallgivning under drev: Hård Skall per minut 60. Samarbete: ingen egen 
återgång. Lydnad: kallas av från tappt 150 m utom synhåll. Släpp/drev: Släppt 
08:05. Slag 08:59. Upptag 09:01. Avbryter 10:58. Inkallas -. Kopplas 10:58. 

Losstid 177. Drevtider 37 min, 69 min, 106 min. Tappt 11 min. Djurslag 3. 
Priskod 3106. Släpp/drev: Släppt 11:45. Slag 12:06. Upptag 12:14. Avbryter 

13:22. Inkallas 13:30. Kopplas 13:33. Losstid 108. Drevtider 68 min. Djurslag 3. 
Priskod 3068. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:41. Hunden lös total tid 
i minuter 281. Provet avbröts klockan 13:33. 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 8 

min. Upptag till 60 min. drevtid 60. Upptag till drevets slut 68. Längsta 
drevrepris 68. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 60. 
Drevprovsberättelse: Drev 1. Drev som går iväg en bit innan det börjar bukta. 

Buktar sedan bra tills det blir tappt. Reser om, som därefter drar iväg. Vi 
kommer till slut nära hunden och föraren kan koppla. Rå avspåras av. Drev 2. Vi 

ser hunden få slag, reser och buktar bra. Går sedan över en grusväg 250 m ifrån 
oss, där rå spåras av. Blir sedan ett par större bukter innan det går iväg. 
Hundföraren kallar av från tappt 150 m utom synhåll. 

 
 

FIDELI SE11919/18 F.180106 
e. C.I.B Seuch J Runstensfjärdens Fridolf 
u. Örngrensgården’s Alfa Af Molvac 

 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 32 cm Korrekta proportioner ädelt välformat huvud välplacerade 
öron bra längd o skruvning mkt bra hals o rygg ngt brant kors välformad 

bröstkorg korrekta vinklar bra benstomme fin front rör sig väl 
Ökl Excellent 1 öklkk ck 2 btkl Mats Jonsson 
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SEVCH KAISLAN TILAN CANTAL SE45214/19 F.190421 
e. Ritzypal’s Forest Lord 
u.  Fiuch Fijv-16 Kaislan Tilan Qui Sava 

 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 35 Utm proportioner ädelt huvud korrekt uttryck Väl ansatta 
öron korrekt längd bra skruvade utm över- underlinje välformad bröstkorg 

tillräcklig volym för åldern korrekt vinklad passade benstomme mkt goda rörelser 
välburen svans 

Junkl Excellent 1 junklkk ck 2 bhkl Mats Jonsson 
 
Viltspårprov: 

 
SBaK N-Ö 200208 Godkänd anlagsklass 

Lena Svensk 
 
SBaK N-Ö 200501 0 Öppen klass 

Lena Svensk 
 

SBaK N-Ö 200607 2 Öppen klass 
Lena Svensk 

 
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 Dkv10-11-12 Nov-10-11-
12 Nordv-10-11-12 Fiv-10-11 Helsinkv-10-11 Sev-11-12 Pelltorparns Akilles 

u. EEch Fiuch Nordv-13 Fiv-13 Kaislan Tilan La Chicouté 
 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 37 Utm proportioner ädelt välformat huvud välplacerade öron 

bra längd fin skruvning mkt bra över- underlinje välformad bröstkorg tillräckligt 
bröstben korrekt vinkling utm benstomme goda rörelser 
Chkl Excellent 1 chklkk ck 1 bhkl Bir Mats Jonsson 

 
J KULLALYCKANS JESSY SE47495/17 F.170811 

e. Seuch J Motvindens Zorro 
u. Star Ban Zappa 
 

Utställning: 
Kungsör 200919 34 utm proportioner Välformat ädelt huvud välplacerade öron 

bra längd o skruvning utm över – underlinje välformad lång bröstkorg välvinklad 
utm benstomme fin front utm rörelser 
Bkl/jkl Excellent 1 bklkk/jklkk ck 1 btkl cert Bim Mats Jonsson 

 
Viltspårprov: 

 
SBaK Öst 200128 Godkänd anlagsklass 
Kennret Svensson 

 
SBaK Syd 200426 1 Öppen klass 

Laila Dahlman 
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MAIWENN DU LOU CHICOYE SE43678/17 F.161207 
e. Ity De Lou Chicoye 

u. Galena De Lou Chicoye 
 

Drevprov: 
 
Tjusby Borgholm 210107 Bo Johansson 0 Rå 3,3,3,2,K,4,2,4,3=24 p. Sök: 

Trång. Upptagtsarbete: -. Väckning på slag: Utan Väckskall. Drevarbete: 
Medelfart på alla drev 5,0 Lägger av vid första tappten. Väckning på tappt: Se 

punkt 4. Skall/hörbarhet: Mycket bra skall. Skallgivning under drev: Hård. Skall 
per minut 50 Inget drev över 20 minuter. Samarbete: Frivillig återgång o god 
kontakt. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:10. Slag 08:38. Upptag 08:40. 

Avbryter 09:00. Inkalls-. Kopplas 09:30. Losstid 80. Drevtider 20 min. Djurslag 
3. Priskod 3020. Släpp/drev: Släppt 09:45. Slag 09:48. Upptag 10:00. Avbryter 

10:20. Inkallas -. Kopplas 10:45. Losstid 60.Drevtider 20 min.  Djurslag 3. 
Priskod 30:20. Släpp/drev: Släppt 11:00. Slag 11:18. Upptag 11:20. Avbryter 
11:35. Inkallas -. Kopplas 11:45. Losstid 15. Drevtider 15 min.  Djurslag 3. 

Priskod 3015. Släpp/drev: Släppt 11:50. Slag -. Upptag 12:05. Avbryter 12:15. 
Inkallas -. Kopplas 12:35. Losstid 45. Drevtider 10 min. Djurslag 1. Priskod 

10.10. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 03:50. Hunden lös total tid i 
minuter 230. Provet avbröts klockan 12:35.  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 -. Upptag till drevets slut 20. Längsta drevrepris -. Längsta tappt -. Antal 

tappter -. Skallfrekvens 50. Drevprovsberättelse: Regn, blåsigt och mycket 
vattensjuka marker. Ingen bra dag. Drev1+2/20 minuters drev ligger inte kvar 

på tappten utan återvänder till föraren. Tappten på plöjd vattensjuk åker. Rå i 
båda dreven. Drev3/15 minuters drev rådjur som synligt i upptaget. Lägger av 
vid första tappten. Drev4/Hare som jagas i 10 minuter varefter tiken lägger av 

och återvänder. 
 

SEUCH J MAURICE DU CHEVAL DU MARQUET SE57799/16 F.160803 
e. Juice Du Val Des Terrils 
u. laguale Du Cheval Du Marquet 

 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 36 korrekta proportioner bra skalle ngt tunn underkäke ngt 
broskig öronansättning tillräcklig skruvning utm hals rygg brant kors välformad 

bröstkorg korrekta vinklar tillräcklig benstomme står o går med utåtvridna 
framtassar ngt stel o underställd bak 

Chkl Very Good 2 chklkk Mats Jonsson 
 
 

SEJCH  MOTVINDENS ÅSKA SE23916/17 F.170307 
e. J Star Ban Zappe 

u. Seuch J Motvindens Z 
 
Drevprov: 

 
SBaK Syd Länskampen 201204 Åke Svensson 1+1 Rå 3,4,3,4,5,4,5,2,3=33 p. 

Övrigt 1 cm snö 0ch +1 C. Sök: -. Upptagsarbete: Bra slagarbete. Väckning på 
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slag: Helt tyst. Drevarbete: Medelfart på alla drev 7,2. Väckning på tappt: Utan 
skall. Skall/hörbarhet: Grov skallton. Skallgivning under drev: Skall per minut 55 
Lätt att läsa. Samarbete: -. Lydnad: Kopplas på tappt. Släpp/drev: Släppt 08:10. 

Slag 08:20. Upptag 08:20. Avbryter 09:28. Inkallas -. Kopplas 09:52. Losstid 
102. Drevtider 60 min. Drevdjur 3. Priskod 3060. Släpp/drev: Släppt 10:10. Slag 

11:12. Upptag 11:21. Avbryter 12:21. Inkallas -. Kopplas 13:30. Losstid 200. 
Drevtider 60 min. Djurslag 3. Priskod 3060. Hunden lös total tid (timmar, 
minuter) 05:02. Hunden lös total tid i minuter 302. Provet avslutas 12:30. 

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 60. Längsta drevrepris 
60. Längsta tappt -. Antal tappter -. Skallfrekvens 55. Drevprovsberättelse: Drev 
1. Ett snabbt upptag i en plantering, buktar bra i början, går sedan ut över en 

trafikerad väg där vi ser Rå, Åska ca 2 min efter. Kopplas sedan på tapp. Drev 2. 
Går vi och kollar söket i rådjurs tom mark, tar sedan vägen mot bilen, där 

hunden får slag på vägen. Hunden går över kallhygge och in i en plantering där 
upptaget sker, buktar mycket bra i 25 min, drevet går sedan ur provområdet och 
vi följer efter. Kopplas sedan på väg. En mycket bra och trevlig hund Utmärkt 

Jaktlust och Lämplig Rådjurshund. 
 

Åkulla 210117 Lars Friberg 1+1 Rå 31 p.  4,4,3,4,5,3,4,2,2=31 p. 
Hemmamark.Snö. Övrigt 3 minusgrader, vindstilla. Lätt spårsnö. Sök: Vid. Söker 

i stora repriser och god kontakt med föraren mellan söken. Upptagsarbete: -. 
Väckning på slag: Inga väckskall. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,4. Väckning 
på tappt: -. Skall/hörbarhet: Entoning i skallet och något grovt. Skallgivning 

under drev: Skall per minut 80-100. Samarbete: Pga ej egen återgång på drev. 
Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 08:45. Slag 09:42. Upptag 09:55. Avbryter 11:16. 

Inkallas -. Kopplas 11:16. Losstid-. Drevtider 15 min., 58 min. 73 min. Tappt 8 
min. Djurslag 3. Priskod 3073. Släpp/drev: Släppt 11:38. Slag 11:54. Upptag 
12:20. Avbryter 13:28. Inkallas -. Kopplas 13:28. Losstid 110. Drevtider 68 min. 

Djurslag 3. Priskod 3068. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:21. Hunden 
lös total tid i minuter 110. Provet avbröts 13:28. Jaktlust Utmärkt. Lämplig 

rå/hjorthund Ja. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag 
(anges i minuter eller antal) Drevdjur 3. Slag till upptag 13. Upptag till 60 min 
drevtid 68. Upptag till drevets slut 73. Längsta drevrepris 58. Längsta tappt 8. 

Antal tappter 1. Skallfrekvens 90. Drevprovsberättelse: Släpp 1: Hunden söker 
ut många fina rundor ca 500 m, återkommer till föraren mellan varje söktur. 

Lyckades resa rå, driver med en mycket hög skallintensitet. Rå ses efter 15 min 
på 5 m, får troligen doft på oss och kastar. Får en tappt på 8 min, men lyckades 
ta upp rå igen. Driver till full tid och kopplas motvilligt på löpan. Släpp 2: Byter 

område. Lite trängre i söket, men jobbar bra får slag. Går ca 500 m innan han 
reser rå. Driver förtjänstfullt till full tid. Kopplas motvilligt på löpan, men är 

ganska nöjd att se husse ändå. Rå avspårat vid väg vid korsad väg. Almänt: 
Mycket trevlig hane i otroligt bra kondition. Trevlig dag i skogen.  
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MOTVINDENS ÄLVA SE27828/18 F.180324 
e. J Star Ban Zappe 
u. Seuch J Motvindens Z 

Viltspårprov: 
 

SBaK N-Ö 200404 Godkänd anlagsklass 
Mats Andersson 
 

MOTVINDENS ÄLVIRA SE27826/18 F.180324 
e. J Star Ban Zappe 

u. Seuch J Motvindens Z 
 
Drevprov: 

Österby Åtvidaberg 201118 Evert Andersson 0 Hjort 2,3,5,2,K,3,3,3,2=23 p. 
Hemmark. Barmark. Frisk vind ca 13 +. Sök: Kort men metodiskt. 

Upptagsarbete: 2 egna upptag. Väckning på slag: Enstaka väckskall. Drevarbete: 
Medelfart alla drev 6 km/t. Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning 
under drev: Skall per minut 60. Samarbete: Egen återgång från drev 1 samt 

försök till en andra som dock hindrades av ett viltstängsel. Lydnad: -. 
Släpp/drev: Släppt 09:30. Slag 09.49. Upptag 09:50. Avbryter 10:05. Inkallas 

10:07. Kopplas 10:08. Losstid 38. Drevtider 15 min. Djurslag O. Priskod 0015. 
Släpp/drev: Släppt 10:40. Slag 11:00. Upptag 11:10. Avbryter 11:32. Inkallas 

12:19. Kopplas 12:19. Losstid 99. Drevtider 22 min. Djurslag 4. Priskod 4022. 
Hunden lös total tid (timmar, minuter) 02:17. Hunden lös total tid i minuter 137. 
Provet avbröts klockan 12:19. Provet fullbordar före full tid.  Jaktlust Mycket bra. 

Lämplig rå/hjorthund Ja. Tilläggsregistreringar för bästa drevet på respektive 
djurslag (anges i minuter eller antal) Drevdjur Hjort. Slag till upptag 10 min. 

Upptag till 60 min drevtid -. Upptag till drevets slut 22. Längsta drevrepris 22. 
Längsta tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 60. Drevprovsberättelse: Drev 1 
snabbt upptag på okänd drevdjur. Drevet går ur hörhåll och tiken bryter vid ett 

vattenfyllt dike samt återkommer direkt till hundföraren. Drev 2. Tar upp hjort 
som sågs i samband med upptaget. Drevet går mot trafikerad väg och tiken 

bryter samt påbörjar en återgång som hindras av ett viltstängsel. Vi tar bilen och 
kommer i kontakt med tiken som kopplas. Provet avbryts på hundförarens 
begäran. 

 
PETTER KÅRE AV SOLFJELLTUN SE48043/19 F. 190403 

e. Merlot De Bérénice 
u. C.I.B Fiuch Noj(sch)ch Nouch Seuch Fröya Av Solfjelltun 
 

Utställning: 
 

Kungsör 200919 36 Mkt goda proportioner bra skalle tillräckligt utfyllt nosparti 
mkt bra över o underlinje bröstkorg med bra längd ngt flat i nedre delen korrekt 
vinkling passande benstomme ngt instabil i sin front rör sig väl från sidan 

Ukl Very Good 1 uklkk Mats Jonsson 
 

Viltspårprov: 
SBaK N-Ö 200215  Ej godkänd anlagsklass 
Susanne Karlsson 

 
SBaK N-Ö 200402 Godkänd anlagsklass 

Susanne Karlsson 
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RUNSTENSFJÄRDENS ISMAN SE54267/15 F.150908 
e. Seuch J Runstensfjärdens Gaston 
u. Sev-11 Runstensfjärdens Flinga 

 
Utställning: 

 
Kungsör 200919 34 korrekta proportioner huvud kunde ha mer ädelhet ngt kort 
nosparti utm över underlinje välformad lång bröstkorg korrekt vinkling utm 

benstomme bra front rör sig väl 
Ökl Very Good 1 öklkk Mats Jonsson 

 
Drevprov: 
 

Österby Åtvidaberg 201126 Pär Martinsson 3 Rå + 0 Hjort 2,4,5,3,5,3,3,3,2=30 
p. Barmark. Sök: Söker aningen långsamt. Upptagsarbete: arbetar metodiskt 

med klok ringning. Väckning på slag: enstaka väckskall Drevarbete: Medelfart 
alla drev 6.6 håller igång drevdjuret med normala repriser Väckning på tappt: 
utan väckskall Skall/hörbarhet: normalt för rasen Skallgivning: Skall per minut 

55 nyanserar väl Samarbete: God kontakt under sök, egen återgång efter tappt. 
Lydnad: kan kallas in under sök, låter sig kopplas Släpp/drev: Släppt 09;30. Slag 

10:00. Upptag 10:02. Avbryter 10:36. Inkallas 10:40. Kopplas 10:41. Losstid 
71. Drevtid 34 min. Djurslag 3. Priskod 3034. Släpp/drev: Släppt 10:45. Slag 

12:30. Upptag 12:35. Avbryter 13:00. Inkallas 13:30. Kopplas 13:35. Losstid 
170. Drevtider 25 min. Djurslag 4. Priskod 4025. Hunden lös total tid (timmar, 
minuter) 04:01. Hunden lös total tid i minuter 241. Provet avbröts klockan 

13:35. Jaktlust 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 -. Upptag till drevets slut 34. Längsta 
drevrepris 34. Längsta tappt -. Antal tappter -. Skallfrekvens 55. 
Drevprovsberättelse: Släpp 1. Släpper på en grusväg mitt i en granplantering. 

Hunden söker ut 50-100 m hittar slag som han jobbar med ute på ett hygge. 
Upptag kommer och två rådjur observerades av dommarlaget med hunden 2 

minuter efter. Drevet buktar inom 600 meter i ganska eländig terräng. Drevet 
avbryts när ett större dike skall passeras. Hanen tar sin löpa tillbaka. Släpp 2. 
Släpper i en 15 årig granplantering. Det tar lång tid innan hunden hittar ett 

tillräckligt intressant slag men till sist gör han det och arbetar fint på slaget och 
upptag kommer 200 meter bort. Drevet buktar snävt och vi misstänker hare, 

men efter 15 minuter dyker 4 dov upp och passerar 10 meter ifrån dommarlaget. 
Hunden ligger 2 minuter efter och driver fint fram till ytterligare ett dike där han 
bryter och tar sin löpa tillbaka. 

 
SEVCH J RUNSTENSFJÄRDENS JASON SE35250/19 F.190520 

e.C.I.B Seuch J Runstensfjärdens Fridolf 
u. J Skogsfantens Björk 
 

Viltspårprov: 
 

 
SBaK Öst 200505 Godkänd anlagsklass 
Kjell Johansson 

 
SBaK Öst 200509 2 Öppen klass 

Claes Sköld 
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SBaK Öst 200614 1 Öppen klass 
Kjell Johansson 
 

SBaK Öst 200618 1 Öppen klass 
Kjell Johansson 

 
Drevprov: 
 

Grönskåra 201117  Kjell Johansson 1+3+2 Rå 3,4,5,3,5,3,3,4,2=32 p. Barmark. 
Hemmamark. Sök: -. Upptagsarbete: -. Väckning på slag: -. Drevarbete: 

Medelfart alla drev 7,0. Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning 
under drev: Skall per minut 90. Samarbete: -. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 
08:15. Slag 08:17. Upptag 08:20. Avbryter 09:40. Kopplas 09:45. Losstid 90. 

Drevtider 30 min. 35 min. 65 min. Tappt 15 min. Djurslag 3. Priskod 3065. 
Släpp/drev: Släppt 10:25. Slag 11:07. Upptag 11:10. Avbryter 11:45. Inkallas 

11:48. Kopplas 11:50. Losstid 85. Drevtider 38 min. Djurslag 3. Priskod 3038. 
Släpp/drev: Släppt 12:00. Slag 13:20. Upptag 13:25. Avbryter 14:15. Inkallas 
14:15. Kopplas 14:20. Drevtider 50 min. Djurslag 3. Priskod 3050. Hunden lös 

total tid (timmar, minuter) 05:15. Hunden lös total tid i minuter 315. Provet 
avbröts klockan 14:20. Jaktlust Mycket bra. Lämplig rå/hjorthund Ja. 

Testikelstatus ua. 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 80 Längsta drevrepris 50. Längsta tappt 15. 
Antal tappter 1. Skallfrekvens 90. Drevprovsberättelse: Släpp 1 Upptag i en 
beståndsgräns hunden jagar två rå över ett stort hygge därefter går drevet över 

en trafikerad väg får där en tappt vilket den reder förtjänstfullt och det kommer 
in på marken igen när tiden är ute blåses hunden in på nära håll. Släpp 2 upptag 

i en plantering jagar det sedan över en liten väg där kommer ett ensamt rå 
släpper det och kommer tillbaka i löpan. Släpp 3 Upptag på ensamt rå på ett 
hygge jagar det i bra bukter släpper det efter ett tag kommer åter i löpan trött 

för dagen efter ett mycket bra jobb duktig ung hane. 
 

Störlinge Borgholm 201127 Bo Johansson 1+2+1 Rå 2,3,5,3,5,4,3,2,2=29 p. 
Barmark. Sök: Trång. Upptagsarbete: -. Väckning på slag: Enstaka. Drevarbete: 
Medelfart på alla drev 7,0. Väckning på tappt: Inga väckskall. Skall/hörbarhet: -. 

Skallgivning under drev: Hård. Skall per minut 50 Skallar i repriser. Tätare i 
upptag. Samarbete: Ingen frivillig återgång. Lydnad: Kopplad på löpan. 

Släpp/drev: Släppt 08:00. Slag 08:10. Upptag 08:15. Avbryter 09:30. Inkallas -. 
Kopplas 09:30. Losstid 90. Drevtider 55 min, 15 min 70 min. Tappt 5 min. 
Djurslag 3 Priskod 3070. Släpp/drev: Släppt 10:300. Slag 10:05. Upptag 10:25. 

Avbryter 11:25. Inkallas -. Kopplas 11:45. Losstid 105. Drevtider 25 min, 25 
min, 50 min. Tappt 10 min. Djurslag 3. Priskod 3050.  Släpp/drev: Släppt 12:15. 

Slag -. Upptag 12:35. Avbryter 13:40. Inkallas 13:40. Kopplas 13:40. Losstid 
85. Drevtider 65 min. Djurslag 3. Priskod 3065. Hunden lös total tid (timmar, 
minuter) 04:40. Hunden lös total tid i minuter 280. Provet avbröts klockan 

13:40. Jaktlust Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus ua. 
Tilläggregistreringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minuter 

eller antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag 5. Upptag till 60 min drevtid 65. Upptag 
till drevets slut 75. Längsta drevrepris 65. Längsta tappt 10. Antal tappter 2. 
Skallfrekvens 50. Drevprovsberättelse: Drev 1/ Rådjur synligt i upptaget. En 

noterbar tappt efter 55 minuters drev. Drev 2/ Rådjur synligt 10:35. 10 minuters 
tappt. Driver igen till 11:25. Kopplas 11:45. Drev 3/ Upptag på ensamt rådjur. 
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Kopplas på full drev och då tre rådjur framför sig! Ingen noterbar tappt på detta 
drev. Tycker hunden bara blir bättre ju längre dagen lider. Sista drevet bäst. 
 

Kråksmåla 201209 Magnus Asp 1 Rå 2,3,4,3,4,3,2,2,2=25 p. Barmark. 
Hemmamark. Sök: två sök på 200 meter. Resterande sök 50-100 meter, 

Upptagsarbete: ett bra slag arbete som leder till upptag. Väckning på slag: har 
ett måttligt väckskall. Drevarbete: Medelfart i alla drev 7,1 håller i gång 
drevdjuret bra, vind driver något. Väckning på tappt: Har enstaka väck skall. 

Skall/hörbarhet: hördes på 300 meter vid något kupperad teräng. Skallgivning 
under drev: Skall per minut 90. Samarbete: är ofta hos hundföraren under sök, 

kunde ej visa någon egen återgång för dagen. Lydnad: envis som attan, fick ofta 
hämtas när vi skulle förflytta oss. Släpp/drev: Släppt 08:35. Slag 09:40. Upptag 
10:54. Avbryter 10:54. Inkallas 10:50. Kopplas 10:58. Losstid 143. Drevtider 70 

min. Drevdjur 3. Priskod 3070. Släpp/drev: Släppt 11:55. Slag -. Upptag -.  
Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 13:45. Losstid 110. Släpp/drev: Släppt 13:25. 

Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. Kopplas 14:25. Losstid 30. Hunden lös 
total tid (timmar, minuter) 04:43. Hunden lös total tid i minuter 283. Provet 
avbröts klockan 14:25. Jaktlust Utmärkt. Lämplig rå/hjorthund Ja. Testikelstatus 

ua. Tilläggsregisteringar för bästa drevet på respektive djurslag (anges i minter 
eller antal) Drevdjur 3. Slag till upptag 4. Upptag till 60 min drevtid 60. Upptag 

till drevets slut 70. Längsta drevrepris 70. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. 
Skallfrekvens 90. Drevprovsberättelse: Släpp 1 vi släpper i en 50 årig barr skog 

hunden gör några små sök, som inte leder till något upptag, vi fortsätter vägen 
fram och hunden gör några små sök rundor men hittar inget vid vägens slut går 
vi in i ungskog hunden får slag som hundföraren tror efter hare, hundföraren 

hämtar hunden vi förflyttar oss några hundra meter till in i skogen hunden börjar 
väcka 9,40 9,45 är djuret på benen, djuret gör en bukt sen drar de iväg och 

börjar bukta 700 meter ifrån oss, vi hör inte hunden så vi går närmare och upp 
på en höjd, 10,25 kommer ett litet rådjur till oss och 50 sekunder senare 
kommer hunden, rådjuret får vind av oss och går ut mot väg 125 gör några små 

bukter innan de går över vägen vi hänger på när full tid är uppnåd ber jag 
hundföraren att kalla in hunden avståndet är då 200 meter de lyckas inte, drevet 

vänder mot oss hund föraren går upp mot drevet och kallar till sej hunden på 
löpan. Släpp 2 och 3 resulterar inte i några upptag, hunden gör några sökrundor 
men hitta inget. 

 
 

STAR BAN ZAKO SE41271/19 F.190617 
e. J Skogsfantens Bonus 
u. Sejch Seuch Star Ban Zaba 

 
Viltspårprov: 

 
SBaK Väst 200611 Godkänd anlagsklass 
Helena Lyckoskog 
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STAR BAN ZOCKAN SE26092/17 F.170405 
e. J Star Ban Zodiac 
u. Zellavie 

 
Drevprov: 

 
Sibbetorp Ruda 201202 1 Rå Magnus Asp 2,3,5,3,5,3,2,3,2=28 p. Barmark. Sök: 
var ute en gång på 200 meter, annars låg hon på 100-150 meter. 

Upptagsarbete: gör ett bra slag arbete. Väckning på slag: Bara några enstaka. 
Drevarbete: Medelfart alla drev 7,0. Väckning på tappt: är helt tyst vid tappt. 

Skall/hörbarhet: Hördes bra på 800 meter när det var vindstilla och hög luft, 
hördes sämmre när de mulnade på. Skallgivning under drev: Skall per minut 31 
ingen nyansering. Samarbete: Har egen åter gång. Lydnad: Kallade in hunden på 

sök när den var synlig. Släpp/drev: Släppt 08:10. Slag 08:25. Upptag 08:30. 
Avbryter 09:16. Inkallas 10:05. Kopplas 10:05. Losstid 115. Drevtider 46 min. 

Djurslag 3. Priskod 3046. Släpp/drev: Släppt 10:40. Slag 12:05. Upptag 12:07. 
Avbryter 12:55. Inkallas 13:10. Kopplas 13:10. Losstid 150. Drevtider 48 min. 
Djurslag 3. Priskod 3048. Hunden lös total tid (timmar, minuter) 04:24. Hunden 

lös total tid i minuter 265. Provet avbröts klockan 13:15. Jaktlust Utmärkt. 
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 -. Upptag till drevets slut 48. Längsta drevrepris 48. Längsta 

tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 31. Drevprovsberättelse: Släpp 1 
hundföraren släpper på ett ny planterat hygge Zockan gör några små sökrundor 
men hittar inget, vi fortsätter fram mot en röjnings skog tiken söker ut på nytt vi 

kan se att hon får slag och efter en kort stund hör vi två väckskall sen är jakten 
igång hon har då växlat över till sitt grova skall som kommer i olika serier, djuret 

gör en liten bukt sen går de rakt ut en kilometer men vi kan höra hunden fint, 
där börjar de bukta och vi förflytar oss närmare och där får zockan en tappt som 
blir en dötappt hundföraren försöker att blåsa in henne på 600 meter men hon 

kommer inte, hon går ut mot en större väg så vi tar oss mot bilarna och kör och 
kopplar henne på vägen.  Släpp 2 vi släpper i en hagmark zockan söker och får 

slag som hon jobbar med men de blir inget upptag, vi förflyttar oss lite längre 
fram i marken och hon får slag igen som leder till ett upptag, de gör en stor bukt 
och går längre och ut på 34 an då vänder jakten och går in i marken igen efter 

48 minuter bryter Zockan och går till baka och kommer till domaren innan 
hundföraren är tillbaka. 

 
Horna 210123 Markus Karlsson 1 Rå 3,3,3,4,5,3,3,2,3=29 p. Snö. Skare -1. Sök: 
-. Upptagsarbete: bra slagarbete. Väckning på slag: -. Drevarbete: Medelfart alla 

drev 8,2. Väckning på tappt: -. Skall/hörbarhet: -. Skallgivning under drev: Skall 
per minut 65. Samarbete: bra hemgång efter avslutat drev. Lydnad: -. 

Släpp/drev: Släppt 08:33. Slag 09:03. Upptag 09:05. Avbryter 10:21. Inkallas 
10:21. Kopplas 10:21. Losstid 108. Drevtider 53 min., 13 min., 66 min. Tappt 10 
min. Djurslag 3. Priskod 3066. Släpp/drev: Släppt 10:25. Slag -. Upptag -. 

Avbryter -. Inkallas 12:40. Kopplas 12:40. Losstid135. Hunden lös total tid 
(timmar, minuter) 04:03. Hunden lös total tid i minuter 243. Provet avbröts 

klocka 12:40. Jaktlust Utmärkt. 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 70. Upptag till drevets slut 76. 

Längsta drevrepris 53. Längsta tappt 10. Antal tappter 1. Skallfrekvens 65. 
Drevprovsberättelse: En mycket trevlig tik med utmärkt jaktlust driver Rå i 

snäva bukter så hela drevet hörs från en plats, drevet var max 800 hundra 
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meter från upptagsplats. Rå syns efter 58 min och hund tre min efter. Hund 
kopplas på fullt drev inom synhåll. Hundägare väljer att bryta efter andra släppet 
på grund av skarpt före efter fyra timmar. 

 
Ryssbylund 210131 Kjell Johansson 1 Rå 3,4,5,4,4,4,3,4,3=34 p. Snö 10-grader 

10 cm snö. Sök: -. Upptagsarbete: bra slagarbete. Väckning på slag: -. 
Drevarbete: Medelfart alla drev 6,4. Väckning på tappt:  -. Skall/hörbarhet: -. 
Skallgivning under drev: Skall per minut 65. Samarbete: bra hemgång efter 

avslutat drev. Lydnad: -. Släpp/drev: Släppt 09:00. Slag 09:25. Upptag 09:30. 
Avbryter 10:35. Inkallas -. Kopplas 10:40. Losstid 100. Drevtider 65 min. 

Djurslag 3. Priskod 3065. Släpp/drev: Släppt 10:43. Slag 11:43. Upptag 11:45. 
Avbryter 12:05. Inkallas -. Kopplas 12:10. Drevtider 20 min. Djurslag 3. Priskod 
3020. Släpp/drev: Släppt 12:15. Slag 12:18. Upptag 12:22. Avbryter 12:50. 

Inkallas -. Kopplas 13:15. Drevtider 28 min. Djurslag 3. Priskod 3028. Hunden 
lös total tid (timmar, minuter) 04:07. Hunden lös totaltid i minuter 247. Provet 

avbröts klockan 12:45. Jaktlust Utmärkt. 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 65. Längsta drevrepris 65. Längsta tappt 0. Antal tappter 0. 
Skallfrekvens 65. Drevprovsberättelse: Släpp 1 Upptag i en beståndsgräns ett 

drev som buktar bra 1 dm snö 10 grader kallt. Efter 10 minuter get och kid 
synliga hunden en minut efter drevet går upp i en tallplantering där släpper 

hunden och kommer i löpan störd av en Tysk jakterrier. Släpp 2 upptag i en 
äldre granplantering drevet går ner mot en större väg hunden följer djuret som 
verkar gå på långskjuts släpper och kommer tillbaka. Släpp 3 Upptag på flera rå 

som buktar bra hoppar över en bäck där släpper hunden kommer till oss blöder 
om tassarna vi avbryter för dagen trevlig och duktig tik.  

  
STAR BAN ZTILTON SE41270/19 F.190617 
e. J Skogsfantens Bonus 

u. Sejch Seuch Star Ban Zaba 
 

Viltspårprov: 
 
SBaK Mellan 201109 Godkänd anlagsklass 

Anders Rogne 
 

SBaK Mellan Värmland 201119  2 Öppen klass 
Marie-Louise Ridde 
 

J STAR BAN ZVEN SE26098/17 F.170405 
e. J Star Ban Zodiack 

u. Zellavie 
 
Drevprov: 

 
Holma, Brastad 210115 Lars-Gunnar Svensson 1+1 Rå 30 p 

3,3,5,4,4,3,3,2,3=30 p. Barmark. Övrigt -. Sök: Bra systematik. Upptagsarbete: 
Bra slagarbete, tar upp två godkända drevdjur. Väckning på slag: Enstaka 
väckskall. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,1. Hög drevsäkerhet, effektivt 

tapptarbete, inga noterbara tappter. Väckning på tappt: Enstaka väckskall. 
Skall/hörbarhet: Normalt för rasen. Skallgivning under drev: Skall per minut 41. 

Bra nyansering, fast gles. Samarbete: Bra samarbete under sök. Lydnad: Kunde 
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blåsas in under drev inom synhåll. Där behöver hunden mer träning. Släpp/drev: 
Släppt 08:15. Slag 08:21. Upptag 08:25. Avbryter 09:31. Inkallas 09:31. 
Kopplas 09:36. Losstid 81. Drevtider 66 min. Djurslag 3. Priskod 3066. 

Släpp/drev: Släppt 09:55. Slag 10:06. Upptag 10:21. Avbryter 12:01. Inkallas 
12:01. Kopplas 12:10. Losstid 135. Drevtider 100 min. Djurslag 3. Priskod 3100. 

Hunden lös total tid (timmar, minuter) 03:36. Hunden lös total tid i minuter 216. 
Provet avbröts klockan 12:10. 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 4. Upptag till 
60 min drevtid 60. Upptag till drevets slut 66. Längsta drevrepris 66. Längsta 

tappt 0. Antal tappter 0. Skallfrekvens 41. Drevprovsberättelse: Drev 1: Hunden 
tar upp efter snabbt slagarbete rå, som hunden driver tappfritt till 66 minuter. 
Under drevet sågs djuret under två tillfällen med hund 1-3 minuter efter. Djuret 

buktar normalt under drevet. Drev 2: Nytt släpp på nytt område. Reser rå efter 
ett slagarbete om 15 minuter. Driver tapptfritt i 100 minuter. Drevdjuret lämnar 

provmarken och bukter utanför provområdet innan koppling kan ske. Vid båda 
dreven kallas hunden in på kort avstånd, cirka 70 m då hunden släpper 
drevlöpan och kommer till föraren. Försök på inkallning gjordes även på längre 

avstånd men misslyckades. Sammanfattning: en mycket jaktvillig unghund som 
behöver mer träning på lydnad. Ett tätare skall hade varit önskvärt. 

 
Loo 210120 Bo Wallin 1+2 Rå 34 p. 4,4,5,3,5,4,3,3,3=34 p. Snö. Övrigt Några 

minus vid start. Något vasst före rejält regn och temp vid 0 an vid 10-tiden och 
fram till provslut. Sök: Går ut i rundor på cirka 200-250 m i det vassa föret. 
Upptagsarbete: Reser i sina rå snabbt men hamnar på hartraj och avger några 

skall på hare som ses efter upptaget. Väckning på tappt: Enstaka väckskall innan 
upptag. Väckning på tappt: Helt tyst på tappt. Skall/hörbarhet: Rejäl hörbarhet 

men i grövsta lagt. Skallgivning under drev: Skall per minut 61. Har bra 
nyansering i drev ett. Glesar och kör i repriser i drev två, cirka 40 skall/m. 
Samarbete: Bryter båda dreven själv och inkallas på sin baklöpa. Lydnad: 

Inkallas från baklöpan och kommer. Lite segare vid sista inkallningen. Vassare 
före. Släpp/drev: Släppt 08:20. Slag 09:53. Upptag 10:01. Avbryter 11:06. 

Inkallas 11:12.Kopplas 11:13. Losstid 173. Drevtider 65 min. Drevdjur 3. Priskod 
3065.Släpp/drev: Släppt 11:23. Slag 11:25. Upptag 11:26. Avbryter 12:27. 
Inkallas 12:38. Kopplas 13:04. Losstid 101. Drevtider 35 min., 13 mint., 48 min. 

Tappt 11 min. Djurslag 3. Priskod 3048.  Hunden lös total tid (timmar, minuter) 
04:34. Hunden lös total tid i minuter 274. Provet avbröts klockan 13:04. 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 65. Längsta tappt -. Antal 

tappter 0. Skallfrekvens 61. Drevprovsberättelse: Släpp 1: Söker ut i turer på 
cirka 200 m avst. Bra fart i söket. Fastnar i mängden av hartraj men svårt att 

hitta råspår. Reser och driver till full tid utan noterbara tappter men i brant 
terräng flera korta ej noterbara tappter. Inkallas från sin baklöpa och kopplas. 
Släpp 2: Vi gör ett snabbt markbyte där han släpps i terräng där vi sett råspår då 

vi passerat med bilarna. Snabbt och rutinerat upptag i vinden och driver utmärkt 
i den täckta terrängen. Rå går sedan ut i mossmark med mossgravar där det blir 

en del ej noterbara tappter samt en noterbar på 13 min. Regnade också kraftigt 
då och snön var fortfarande vass. Avbryter 1400 m från domarlaget. Inkallas 
efter 11 min på tappten och tar då sin baklöpa. Skallade i repriser ute på 

mossmarken. Till sin förare 26 min efter första inkallningen. ÖVRIGT: Hund med 
utmärkt vilja men fick svåra väderförhållande. Hade några smärre sår på 

tassarna då provet avslutades. 
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Hallinden 210127 Staffan Corneliusson 1 Rå 27 p. 3,3,2,3,5,3,3,2,3=27 p. 
Barmark. Hemmamark. Sök: Bra sök. Upptagsarbete: -. Väckning på slag: 

Rikliga väckskall. Drevarbete: Medelfart alla drev 6,0. Väckning på tappt: Tyst. 
Skall/hörbarhet: Normalt för rasen något grov. Skallgivning under drev: Skall per 

minut 50. 50-40 Skall min. Samarbete: -. Lydnad: inkallad utom synhåll på 
tappt. Släpp/drev: Släppt 08:25. Slag 08:29. Upptag 08:45. Avbryter 10:40. 
Inkallas 10:40. Kopplas 10:41. Losstid 136. Drevtider 47 min., 18 min., 65 min. 

Tappt 50 min. Släpp/drev: Släppt 10:48. Slag -. Upptag -. Avbryter -. Inkallas -. 
Kopplas 12:35. Losstid 107. Hunden lös total tid (anges timmar, minuter) 04:03. 

Hunden lös total tid i minuter 243. Jaktlust Utmärkt. Lämpli rå/hjorthund Ja. 
Tilläggsregisteringar för bäst drevet på respktive djurslag (anges i minuter eller 
antal) Drevdjur Rå. Slag till upptag 16. Upptag till 60 min drevtid 110. Upptag till 

drevets slut 115. Längsta drevrepris 47. Längsta tappt 50. Antal tappter 1. 
Skallfrekvens 50. Drevprovsberättelse: Släpp 1. Vi släpper i ett skogsparti där 

hanen går på ett slag som blir till rå drev efter ett bra slagarbete. Bryter efter 47 
min. tar upp på återgången och driver till full tid kopplas på tappt. Vi gör ett nytt 
släpp som inte leder till upptag. Hunden något röd på ena tassen. En mycket 

trevlig hane som gick sitt tredje prov på kort tid lite skarpt på marken 3- grader 
och vind stilla. Rå spårat. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


