MÅNADENS HUND
NOVEMBER 2013

RR SEXXX SOlstrimmans Finn-Rumba S27789/2008
Ägare: Hans Sandin, Borlänge
e. RR SEXX Rossi S46847/99
u. RR SEXX Kilbackens Raju-Sari S32454/2003

För fem år sedan började min dåvarande stövare närma sig tioårsstrecket, hennes liv som hundpensionär var i antågande och det var
dags att börja leta efter en ny stövare. Den sjunde i ordningen.
Efter sex Hamilton kände jag starkt för att pröva en ”Finne” och
började följa valpannonser och Finnstövarföreningens hemsida. Ett
stort antal kennelägare ringdes upp och när jag kom i kontakt med
Leif och Katarina Bäckström, Solstrimmans Kennel i Kalix, löste sig
mitt ”hundproblem”. Efter ett trevligt samtal med Leif blev jag lovad
en tikvalp i en planerad parning med Kilbackens Raju Sari (SM-tvåa
2008). Hanhund bestämdes senare och blev den starka nedärvaren
Rossi. Parningen skedde i slutet av januari 2008.
Den 28 mars 2008 föddes 11 valpar men med 94 mil från Borlänge till
Kalix kunde jag själv inte vara med när valp skulle väljas, så Leif fick
välja åt mig. I början av juni kunde vi hämta vår Finn Rumba.
Första tiden ägnades åt att ge henne skogsvana och goda vanor hemma. Hon var tidigt lagom självständig, gjorde till en början sökrundor
på fem minuter som med tiden blev 15-20 minuter. Man kan nog säga
att vi jagar tillsammans och att jag styr jakten vilket också har det
goda med sig att hon aldrig blir kvar i skogen utan att vi går tillsammans hem. Kan inte nog uppskatta att jag slipper de ändlösa timmar av
väntan i bilen som så ofta varit fallet tidigare.
Hon har varit lätt att dressera, kan vara lös på gården och gå utan koppel, men det ska erkännas att en hare är en mycket svår frestelse.
De första stapplande drevskallen kom när hon var 6 månader.
Jag har tidigare inte varit särskilt aktiv med utställningar och jaktprov men alltid jagat mycket med mina hundar. Fick min fru säga det
skulle hon nog säga ”väldigt mycket”. Så fortsatte det också med Finn
Rumba tills Leif uppmanade mig att starta henne på jaktprov.
Hösten 2011 kom ännu en uppmaning från Leif och i mitten av
februari 2012 gick vi vårt första prov, och ytterligare ett bara en vecka
senare. Båda på snö och med resultatet förstapris i öppen klass, vi blev
alltså klara för elitklass.
Till hösten deltog vi i KM i Älvdalen som gick på barmark. Lite överraskande blev vi det enda paret med full tid den första dagen. Dag två
fick vi en ruta där vi trots sju timmars sök inte hittade ett enda slag.
Sammanlagt slutade det med en hedrande sjätteplats och nu hade vi
också den barmarksmeritering som krävs på vägen mot ett jaktprov-

schampionat. Nästa prov (Garpenberg i november) fick vi avbryta, hon
började löpa och stod inte att känna igen i skogen. Mellan jul och nyår
gick vi ett RR prov utan problem.
I februari 2013 startade vi på ett rörligt elitprov i Leksand där hon gick
till full tid dag ett. Dag två genomfördes i Stora Skedvi där det började
med ett tapptfritt hardrev i 58 minuter men slutade med en dötappt. En
dryg timme senare tog hon upp nästa hare och drev den till full tid (95
minuter + 10 min tappt) då jag kopplade henne på fullt drev.
I och med detta hade hon (på fem prov och inom loppet av ett år)
meriterat sig till Jaktchampionatet.
Våren 2013 kom ett mail från Leif som undrade om jag inte skulle
ställa ut henne i jakthundsklass? Min orutin med ”catwalken” till trots
försökte vi oss på även detta.
Vi skaffade först sällskapsvana med andra hundar genom att delta i
några aktiviteter med brukshunsklubben och tränade ”stå fint” hemma
på gräsmattan.
Den första utställningen gav E, andra E med Ck, tredje E med Cert, Ck
och BIM, fjärde E med Ck. Hon blev därmed utställningschampion.
Som jakthund vågar jag påstå att Finn Rumba utan tvekan är mycket
duktig, stort jaktintresse, en bra upptagare som är drevsäker med
mycket få förspringningar och ett bra skall. Hon ligger en, kanske flera
klasser över mina tidigare hundar. Hittar hon inte hare kan hon ta räv
på varma slag men hare är den absoluta favoriten.
När det gäller kynne och mentalitet är det en underbar hund älskad av
släkt, vänner barn och barnbarn, vi brukar skoja och säga att hon är
lika lättskött som en katt.
Som ägare (och jägare) inser jag förstås att allt detta låter nästan för
bra och att det finns en risk för att bli partisk när man ska berätta om
sin egen ögonsten.
Resultaten från prov och utställning kan ni i alla fall lita på, de är
garanterat inte förstärkta av en väldigt stolt och lycklig husse.
Att det är ytterligare 6 kullsyskon som är jaktprovsmeriterade samt att
modern Sari erhållit Svensk Kennelklubbens bruksavelspris gör inte
saken sämre.
Hans Sandin

