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Efter att varit utan hundar i ca 15 års tid, var det
kanske på tiden igen! Det började med att min äldsta
dotter Jenna tjatade under ett års tid att hon ville
köpa en hund, sällskaps hund, men jag sa aldrig, det
är mycket jobb med en hund då vi båda bor i lägenheter, så allt blir lite krångligare. Då kom hon på att
om vi köper en stövare, då kan ju du jaga med den
också Pappa, det gick otrolig lätt att övertala mig!
En Finsk stövare har jag haft tidigare som jag köpte i
18 års åldern och några drevrar har det blivit ,så jakt
inresset har alltid funnits. Harjakt är den jakt jag gillar bäst för jag tycker det kräver mycket av hunden.
Vi började titta runt lite och fann lilla Roy (Ville) på
Blocket av alla ställen, ca 13 veckor gammal. Ringde
min kompis Stefan Larsson i Hedesunda som är en
sann Finnstövar fantast och frågade vad han tror om
valpen. Han ringde snart upp och sa "köp honom",
Så vi köpte honom.
Mycket tid i skogen blev det direkt, en mycket trevlig, följsam och lydig kille visade han sig vara .Första minut drevet kom redan vid 5 månaders ålder på
en fälthare han spårade upp. Envis är han med ,han
jobbade på slag upp emot 2 timmar redan vid 5-6
månaders ålder ,sedan började dreven komma tätare
och bli allt längre. Jag började ana att han kanske var
lite utöver det vanliga redan då! Klöv viltet brukade
han jaga några hundra meter ,men slutade snart helt
med det efter lite övertalning.
Sedan tyckte Stefan att det var dags att starta honom
så fort snödjupet tillät och det gick bra, en öppen etta
på första provet och även på den andra starten.

Så var det dags för första elit provet i september
2011, som var Klubbmästerskapet i Gävleborg och
gick i trakterna kring Hedesunda. Där lyckades Ville
bra och vann och blev dessutom ny SEJCH 2,5 år
gammal.
DM nästa som gick i Hassela 6-7 oktober, där slutade Ville på en tredje plats och blev reserv till SM.
Det har inte bara varit jakt för Ville sista tiden! Fem
parningar har han även gjort och har nu 41 st avkommor, ska bli spännande att följa dem med.
Villes starka sidor tycker jag är söket och hans starka
jaktlust. Svaga sidor är vägtappterna där han är lite
för het och ivrig ännu.
Våran jaktmark är på ca 1000 ha och ligger ca 3,5
mil sydväst om Gävle. Det tråkiga inför kommande
jaktsäsongen är att vargen verkar vara på ingående
även här, lite orolig är jag för vad som kan hända
med våran goda jaktkamrat och familjemedlem!
//Kent

