Löshundsprov Östsvenska älghundklubben
SM-uttagning

2007-08-28

Provdatum: 20070828. 82,5 poäng (1:a). Domare: Peter Lindholm.

Norsk Elghund Grå S10523/2002 PIRKKONOJAS BENNY.
Ägare:Rolf Wicksell, Uppsala
Provtext: hedesuda. Benny ut i mycket bra tempo och i turer om 10.15 min fram till
7.15 då vi byter område.släps på nytt 7.40 för att omgående ta upp älg över 200m bort
som blir till ett gångstånd fram till 8.20 därefter fast. Benny skallar med 95-100 skall i
min. 9.50 uppe på ståndet med fina skt på en ko, lätt stöt. Nytt stånd 300 m bort till
10.25 då blir det en misslyckad ink med hård stöt som som följd. 11.30 hittar vi
hunden i fast stånd 3km bort.12.40 har vi tagit oss upp på ståndet ingen och föraren
gör en lyckad ink som får till följd att älgen skenar.ID OK
Provdatum: 20070828. 73,5 poäng (1:a). Domare: Lars Sundequist.

Jämthund S25425/2003 GANSEVALLENS ATOS.
Ägare:Wiström Lars Ivan, Haninge
Provtext: Marieberg.ID märkt. Atos ut i utmärkt tempo i sökturer om 10-15min. 06.25
försvinner Atos. Vi hittar Atos på återtåg 07.40. Nya sökturer. Kl 08.40 hör vi ett
upptag ca 700meter bort i 5 min, sedan tyst. Vi kan se på vägen språngspår efter en
vuxen älg. Atos åter 10.10. Nytt upptag 10.25 ca 600-800 meter bort. Lite oroligt i
början. Älgen flyttar sig ca200 meter bort, sedan fast i 70 minuter. Vi kan se en ensam
kviga som sedan börjar gå i gångstånd i 40 min. Åter uppe på ståndet som är oroligt.
Stöt efter 10 min. Älgen flyttar sig ca 700 meter sedan fast i 22 minuter. Sedan tyst. Vi
möter bärplockare som stört älgen. Hunden åter 13.35. Provet avslutas 13.40
Provdatum: 20070828. 67 poäng (2:a). Domare: Stefan Ivarsson.

Norsk Elghund Grå S22130/2004 GUBBÅSMYRENS DANTE.
Ägare:Berglund Lars, Tierp
Provtext: Ytterby id ok. Loss 0452- Söker i turer på 15 min i utmärkt tempo. Upptag
06.16, Drygt 600 meter bort, gångstånd (19)sen fast. Mycket bra skt på ensam ko, (99)
Dommaren kallar in hunden (5) hunden åter till kon, skallar drygt 70 skall/min. Stöt
(5) Hunden efter till 10.55. Tiden gå ut.
Provdatum: 20070828. 46,5 poäng (0:a). Domare: Micael Bylund.

Jämthund S39906/2001 BJÖRNBÄCKSDALENS BALTO.
Ägare:Jonsson Olle-Jonny, Heby
Provtext: ID OK. Vällsäter. Släpper 04.42 Balto söker i utmärkt tempo och i turer om
15-25 min. Upptag 05.08 ca 900m bort som blir till sken och troligtvis i sjön åter efter
16 min. Vi går vidare med Balto i sök nytt upptag 06.30 ca 1km med ståmd i 5 min
sedan tyst åter efter 50 min sedan går vi provtiden ut inget mer upptag.Inkallning ok.
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Provdatum: 20080728. 37,5 poäng (0:a). Domare: Patrik Josjö.

Jämthund S34320/2004 ÅLBOLANDETS DIMMA.
Ägare:Åhlstrand Jonny, Hedesunda
Provtext: Rånäs. Id Ok. Släpp 0515. Dimma söker ut i turer om 2-5 min i ett bra tempo.
0602 upptag ca 800 m bort som står fast i 5 min, därefter sken, tyst. 0800 kopplas
Dimma upp av privat personer, traktbyte. 0812 nytt släpp därefter dåligt sök. Vi går
provtiden ut utan någon mer älgkontakt. Provet avslutas 1114.
Provdatum: 20070828. 34,5 poäng (0:a). Domare: Johan Blom.

Jämthund S41312/2005 DAKKE.
Ägare:Lindfors Mats, Söderfors
Provtext: Provplats Bladåker. IdOk. Dakke söker under dagen i turer om 3-7 min i
mycket bra tempo. Två upptag på vildsvin kommer innan hunden finner älg (borta
42 och 32 min) tyvär gör Dakke av med både tid och energi på dessa upptag. Upptag
250 m ner i vind, förflyttning ca 300m därefter fast stånd i 8 min, det blir tyst och
Dakke kommer åter 68 min efter upptaget. Dakke söker vidare på samma sätt men
finner inget mer älg. Provet avslutas 1233.
Provdatum: 20070828. 32,5 poäng (0:a). Domare: Stig Bergström.

Norsk Elghund Grå S22289/2003 GÄDDESTADS DOGGE.
Ägare:Larsson Kjell, Hedesunda
Provtext: Lövsta Id märkt.Efter släpp sedvanlig rastning och 0440 går han ut på spår
av någonting. Återkommer 0530 efter rullning i färsk älglega, i snabb takt och vi
bedömmer tyst upptag 0600 och sedan sken minst 3 km bort. Dogge kommer till oss i
sakta mak. Vi gör ett nytt försök men Dogge har bränt sitt krut och ägaren bryter
provet 0830.
Provdatum: 20070828. 31 poäng (0:a). Domare: Sören Lundkvist.

Jämthund S12238/2005 ÅSKBERGETS MOJJE.
Ägare:Jansson Ingvar, Knivsta
Provtext: Försäterskogen. Mojje går ut i sök i mycket bra tempo. I sökturer över dagen
5.15 min. Hunden försvinner direkt och är borta till 7.05. traktbyte tar 16min. släpp
7,21, upptag 7,27 med några skall 300m bort sedan tyst domaren konstaterar att det
är älg genom spårteken. Vi finner hunden efter 80 min. vi går vidare provtiden ut
utan fler upptag.
Provdatum: 20070828. 26 poäng (0:a). Domare: Arne Gustavsson.

Norsk Elghund Grå S53388/2003 ERIHELLS KAJSA.
Ägare:Walle´n Tommy, Märsta
Provtext: sKUTTUNGE. Cajsa söker något trångt 2-7 min med godtagbart tempo.
Upptag 0723 som skenar direkt hör enstaka skall sedan tyst Cajsa återkommer efter
118min. Inget mer upptag. Kallas in på sök. ID OK.
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Provdatum: 20070828. 12,5 poäng (0:a). Domare: Erik Hagfält.

Jämthund S49872/2004 FAGERFALLETS DICKO.
Ägare:Holmgren Roger, Hedesunda
Provtext: Provplats Skebo.id.ok. Dicko söker i bra tempo i turer om 5-7min, då vi gör
ett tracktbyte som tar 20min. Sedan fortsätter vi utan att något händer tills det att vi
nästan blir översprungna av ensam ko, när sedan dicko återkommer efter ca 4min
visar han ej något intresse av detta spår så vi går vidare ungefär 150 meter. Då ser vi
ensam kalv som dicko gör tyst upptag på och förföljer i ca 200meter sedan åter till
oss. Provet bryts 10.05
Provdatum: 20070828. 12 poäng (0:a). Domare: Bo Eriksson.

Norsk Elghund Grå S28524/2002 DAHLHOLMENS REGINA.
Ägare:Skogh Bengt-Åke, Årsunda
Provtext: Edsbro. Regina är ID märkt. Regina ut i sökturer on 8-18 min i bra tempo
under 1,5tim försvinner därefter i 2tim en ensam älg passerar under tiden
provgruppen.Regina återkommer i närheten av älglöpan men tar ej an spåret. vi
forsätter söktiden ut,nu med Regina i betydligt kotare sökturer.Regina kan kallas in
under sök.
Provdatum: 20070828. 7 poäng (0:a). Domare: Börje Larsson.

Jämthund S25813/99 BIRKMARKENS GUNDE.
Ägare:Nilsson Irene o Ruben, Väddö
Provtext: provplats: Veninge Gunde är borta från 05.50. 6.28 stöter provgruppen på
ko+kalv. 08.10 hittar vi Gunde 3km bort med hjälp av pejl. Tracktbyte. Nytt släpp
08.22. 09 10 passerar en älg provgruppen. Gunde är borta mellan 09.08 och 09.30.
Provdatum: 20070828. 5 poäng (0:a). Domare: Bengt Albinsson.

Jämthund S40325/2000 KRUTMYRENS KING.
Ägare:Wicksell Rolf, Uppsala
Provtext: ID-märkning ok. Provplats norrby Häverö. Hunden lämnar provgruppen
efter några korta sökturer. Hämtas 1.5km från släppsplatsen i ett tomtområde 0612.
åter släppt 0620 och försvinner 064 och påträffas 1km från utgångpunkten 0758. vi
följer nu med hjälp av pejl och ser hunden 0805,0825 och 0855.vi har paserat fler
färska visten av kalvspår och vuxna.hunden kopplas 0905 och provet avslutas.
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