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Saxons jaktprovskarriär började i februari 2014
med 1a ökl snö. Andra ettan tog han i november på
barmark och fick 63 egenskapspoäng. I december
samma år var det dags för Saxons första start på
rörligt elitprov. Under provet skadade han sig ordentligt i ett framben så det blev veterinärbesök och
säsongen var över.
I januari 2016 blev Saxon dubbelchampion då elitettan var avklarad och 3 cert tagna sommaren 2015.
Saxon har, i skrivande stund, på 10 utställningar
9 Excellent, 9 CK, 2 BIR, 5 BIM och en VG.
2017 vann Saxon Klubbmästerskapet i Västerbotten
och kvalificerade sig därmed till DM i Lycksele. Där
blev det en andra plats och biljetten till Vindeln och
Stövar SM-Hare 2017 var säkrad.
Första provdagen på SM blev minst sagt chansartad
då första snön för året kom i rikliga mängder. Det
blev knepigt att hitta någon hare då dom knappt
hade rört sig under natten. På första släppet söker
Saxon mycket bra men hittar inga spår. Andra släppet likadant bra sök men inga spår. Koppling och
förflyttning för ett tredje släpp. Saxon släpps på nytt
och provdagen börjar att ta slut. 14:40 ser jag på
hundpejlen att något är på gång och 14:50 kommer
upptaget.

Men tyvärr så är provtiden slut 15:00 så det blev
endast 10 minuters drev på hare. Saxon kopplades
15:35 på fullt drev.
Dag 2 söker Saxon bra men störs något av att det är
älgar på provrutan. Men upptaget kommer 09:43 och
efter 10 minuters drev ser vi haren som går spikrakt
ner på en skogsbilväg som är spegelblank. Det pågår
en skogsavverkning en bit bort och en del timmerbilarna kör efter vägen. Saxon känner ingen vittring
alls på vägen men får ändå gå tapptiden ut. Förflyttning och nytt släpp men här hittar vi inga spår. Så vi
kopplar på nytt och förflyttar oss längre från avverkningen. Här hittar Saxon en hare snabbt och efter 3
minuter är haren på benen. Drevet flyter på ganska
bra men efter 35 minuters drev går haren ner på
samma skogsbilväg och där tar det stopp igen.
Så vi hade inte den där turen med oss under detta
SM men vi får väl försöka igen.
Jan Lindgren

