
ROSLAGEN 2021-10-01 – 2021-11-07 

DUVHÖKENS PUMA SE19860/2018 T e J Trumslagarboställets Zack 
SE40889/2013 u J NORDV-15 SEUCH Fallaskogens Elsa SE20705/2014 Äg: Stefan 
Persson, Norrtälje. 
04/11. Domare: Jim Söderberg. 1. Hunden söker ut ca 250 m finner slag. Reser 
rådjur som till en början bukta trångt för att sedan sträcka ut, när vi kommer ikapp så 
ser vi rådjuret med hunden 1 min bakom. Hunden kallas in på tappt. 2. Hunden söker 
ut bra och finner slag reser rådjur som spårats av på leråker. Rådjuret gör några 
bukter för att sedan dra rakt ut. När vi kommer fram så har tiken tappt och väljer att 
återkomma till föraren där den kopplas. 3. Hunden söker trångt och är nöjd för dagen 
den kopplas och provet avbryts. Rå 108(10), Rå 64 
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 32 DFK: 7 SFK: 100 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå 
 
HALLSTAFORSENS NINJA VII SE22046/2016 T e SEUCH Slagstigens Snobben 
SE12316/2011 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza IV S58051/2009 Äg: Mårten Aldén, 
Bromma. 
29/10. Domare: Jim Söderberg. 1. Hunden söker ut ca 180 m finner slag och reser 
rådjur som ses med hunden tre min efter. Drevet går i fina bukter med två noterbara 
tappter samt några ej noterbara. Hunden blåses in på fullt drev på ca 220 m och 
återkommer till föraren. 2. Hunden söker ut 100 m, efter en lång stund finner hon slag 
och reser rådjur som spåras av i lerig väg. Drevet går i fina bukter, hunden har en 
tappt vid en myr. Driver till full tid, kallas in på kortare håll på drev, kopplas och provet 
avslutas. Rå 91(14), Rå 90(6) 
EP: 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5 = 32 DFK: 9 SFK: 120 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå 
 
RAMBO SE11940/2021 H e SEJCH SEUCH Findik SE10073/2012 
u SEJCH NOJ(D)CH Tt Bobsy NO41477/14 Äg: Ramazan Acaralp, Tungelsta. 
02/11. Domare: Jim Söderberg. 1. Hunden tar upp 20 m bredvid oss på första 
sökrundan, drevet går i fina bukter, rådjur ses vid två tillfällen med hunden 2 samt 4 
min efter. Vid full tid kallas hunden in inom synhåll på fullt drev. 2. Hunden söker ut 
bra, finner slag och reser hare som ses i upptaget. Buktar trångt, hunden får dötappt 
nere bland gårdar och hästhagar. 3. Söker bra och reser rådjur som ses 20 min in i 
drevet med hunden 1 min efter, går i fina svängar innan den också beger sig ner 
bland gårdar där hunden återigen får dötappt, hunden kopplas och provet bryts. Rå 
96, Hare 29(60), Rå 63(60) 
EP: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 28 DFK: 7 DFT: 6 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå 
 
RIVER RACE ELIN SE38930/2019 T e J Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J River 
Race Blanca SE20959/2017 Äg: Jim Söderberg, Rönninge. 
03/11. Domare: Olle Edding. 1. Släpps o söker snabbt ut, dålig hörbarhet pga 
stenkross i närheten. Vi hör inte allt perfekt. Buktar trångt. Några ej noterbara tappter. 
Kopplas på löpan. Avspårat rå. 2. Får upp i närheten av större surhål. Stort buktande 
drev. Bra hörbarhet utan störande ljud. Drevet drar slutligen iväg när full tid närmar 
sig. Synligt rå, ej noterbara tappter även nu. Rå 100, Rå 117 
EP: 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 36 DFK: 7.9 SFK: 110 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå 



 
RÖDMYRABACKENS ISA SE42661/2018 T 
e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken's Felix NO35900/15 
u J SEUCH SEVCH SEJCH Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015 Äg: Magnus 
Frisk, Rengsjö. 
04/11. Domare: Bo Malmberg. 1. Söker i fina turer, får slag på hare som hunden 
reser. Haren sågs efter 3 min med hunden 9 min efter. Har svårt att hålla igång 
drevet, föraren bryter. Vi byter omr. 2. Söker ut bra, reser okänt som drar, vi tar bilen 
till hjälp för att komma i kontakt vilket är problematiskt, kommer så småningom i 
närheten och hunden inkallas på tapp ( trol kronhjort). 3. Byter omr. Intensivt sök som 
resulterar i upptag på rå som spåras, går i fina bukter med någon icke noterbar tapp, 
hunden lägger av återvänder till föraren och provet avslutas. Tunt med vilt. Hare 
19(16), Okänt 27(21), Rå 58 
EP: 5 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 = 33 DFK: 7 SFK: 120 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 3 Rå 
 
SÅNBERGETS SELMA SE22211/2019 T e J Silverkällans Buster SE24079/2015 
u J Kullajägarns Lira SE40420/2014 Äg: Jim Söderberg, Rönninge. 
05/11. Domare: Stefan Persson. 1. Släpper hund som går ut på fin sökrunda, ca 500-
600 m, börjar väcka, petar upp en hare som hon driver i 7 min, avbryter och går 
tillbaka till där hon började väcka och börjar om på vad som var rådjur vilket hon får 
upp och driver tapptfritt till full tid med många fina bukter. Vid full tid ropas hunden in 
på fullt drev på 50 m och kopplas. Rå spåras av. 2. Släpper hund går även här ut på 
fin sökrunda, väcker och börjar driva, men lite knackigt, har 2 tappter, får sedan 
ordning på allt och driver till full tid även här med många fina bukter, kopplas efter 
viss svårighet på löpan. Rå synligt efter ca 30 m, hund ca 1 min efter. Rå 92, Rå 
116(18) 
EP: 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 32 DFK: 7 SFK: 110 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå 
 


