MÅNADENS HUND
FEBRUARI 2013

SE XX Andreasbackens Julle SE45375/2010
Ägare, Sture Öqvist, Kalix.
e. SE XXX Bossmålas Ero S48449/2006
u. SE XX Mettäjunttin Donna S12094/2002

Att Julle kom till mitt hus var en tillfällighet. Min
tidigare hund skadade sig så olyckligt i skogen att
den måste avlivas. Efter det åkte jag till Leif Nylund
(Andreasbackens) i Överkalix. Han hade tre hanvalpar i hundgården till salu.Valet var mycket svårt och
jag vet inte vad det var som gjorde att Julle fick följa
med mig hem. Väl där konstaterade Monica att det
inte var Julle som flyttat in, utan Myran. Hon brukar
döpa hundarna efter någon speciell egenskap, och
den här hunden var liten, så det fick bli Myran, ett
inte alltför vanligt namn men så blev det.
Kort beskrivning av Myran:
En liten (55 cm) välbyggd hane med kraftiga ben
och mycket bra tassar, litet tikbetonat huvud.
Han har ett tvåtonigt drevskall med mycket god
hörbarhet.
Han är stark och uthållig och tål flera heldagar i skogen, en snabb och säker upptagare med långa, fina
drevrepriser.
Han driver även räv som oftast buktar bra för honom. Så till hans jaktprovsmeriter:
1:a i ökl okt-11, 120+62 barmark, hare
1:a i ökl feb -12, 120+61 snö, hare
I elitklass internationellt jaktprov i Haparanda -12;
dag 1: 1:a i ökl 120+58 barmark, hare
dag 2: 1:a i ökl 120+65 barmark, hare

Myran vann provet i Haparanda och kan därmed
tituleras ”Kalottmästare 2012”! Där deltog 20 hundar varav 5 var från Finland. Han har fått pris som
landets yngsta 1:apristagare bland finska stövare
säsongen -11/12. Han deltog även i ”Harmästaren”
-11, där blev resultatet 0
Till sist:
Även solen har sina fläckar. Så också Myran. Han är
i likhet med sin far anlagsbärare av ataxi.
För rasens framtid är det nödvändigt att ataxin minimeras och helst försvinner. Om inte så sker är det
fler än jag som lämnar rasen, jag vet!
Tack Myran för 2,5 fantastiska år hittills!
Jag hoppas vi får jaga minst 8 säsonger till, det vore
härligt.
Kanske tävlar vi igen till hösten, vi får se...
Moån 130120
Med jägarhälsningar/Sture Öqvist

