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EBBARPS MIRJA är egen uppfödning undan ELOKARIN SENNA
som jag hämtade som valp i Finland 2005. Eftersom jag ville ha en
hund som bara jagade räv valde jag en valp som kommer från rena
rävhundar i flera generationer. Senna blev både rådjursren och harren
tidigt. Som far till Mirja valde jag FINN som jag hade använt en gång
tidigare på EBBARPS IRJA med bra rävhundar som resultat.
FINN kommer själv från en kull med många bra rävhundar.
De två första vintrarna jagade jag väldigt lite med Mirja på grund av
att vi hade riktiga snövintrar ville inte riskera en massa rådjursdrev i
den djupa snön. Släppte henne på räv i slutet på vintern 2011 som hon
jagade bra. Sen åkte vi till Jämtland på hösten där förstod jag att det
var räv hon ville jaga så Mattias Pettersson fick skjuta första räven för
henne. Väl hemma fortsatte det med rävdreven så man började fundera
på rävprov. Så vi startade en gång i november och en gång i januari
båda slutade i gryt efter korta drev. Sen blev det nya försök i mitten av
februari som resulterade i två ettor. Då anmälde vi till ett elitprov som
även det gick bra med full tid båda dagarna. Då var det bara utställningsbiten kvar så vi anmälde till tre utställningar som resulterade i tre
cert . På tre månader hade hon blivit dubbelchampion.
Finsk rävchampion
Efter framgångarna här hemma började man fundera på prov i Finland
där jag startat Senna två gånger tidigare. Jag anmälde henne till Kettukapina i Kankaanpää som ligger 20 mil norr om Åbo. Den 10 januari
bar det iväg med jaktkompisarna Karl-Erik Amour och Arne Hansson
till Stockholm och Viking Line. På morgonen den 11 var vi i Åbo och
sen var det bara att dra vidare mot Kankaanpää.
På lördag morgon var det lottade domare så det var bara att leta upp
sin domare blad 19 andra hundägare. Hade man tur fick man en som
kunde svenska men jag hade garderat mej med Arne Hansson som
kunde en del finska. Lördagen gick dåligt, fyra timmars slagarbete
utan upptag sen var tiden ute. Söndagen startade med ett ganska tidigt
upptag som resulterade i ett första pris med 84 p och så var det finska
rävchampionatet i hamn.

Räv-SM 2013
Den 21 februari var det så dags att åka till Osaby på Räv-SM.
Jag har ju tidigare deltagit i två Stövar SM med Lukas och Eero. Och
två Räv-SM med Senna där det inte gått någon vidare. Så nu var det
spännande att se om man kunde ha lite mer tur med rävarna. Dag ett
startade med ett snabbt upptag men slutade i gryt efter 40 min. Men
tjugo över två kom turen med ett nytt upptag och vi kunde koppla
Mirja efter full tid. Dag två fick vi ett snabbt upptag igen och den räven buktade fint så det var bara att koppla efter full tid. Sen hade vi ett
upptag till fram på dagen som slutade i gryt. Efter en lång väntan med
kollegiet visade det sig att Mirja hade högst egenskapspoäng.
Så nu hade man äntligen fått en SM-vinnare vilket kändes otroligt bra.
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