MÅNADENS HUND
DECEMBER 2013

SEXX Åivets Rinja SE27493/2011
Ägare: Nils & Barbro Persson, Lycksele
e. RR SEXXX Komujoen Kusti S34142/2006
u. SEXX Åivets Tindra S30591/2007
Uppfödare: Christer Nilsson, Lycksele

Efter att varit utan hund ett år, och vi skulle gå i pension båda två, så
var det nu på tiden att skaffa en ny stövare. Vi var i kontakt med uppfödaren Christer o Maria Nilsson Lycksele och ställde oss i kö.

Provet avslutades med prisutdelning där alla fick priser.
Ett stort TACK till arrangörerna, domarna och vägvisarna som gjorde
dessa dagar till ett minne för mig.

Våren 2011 föddes vår Rinja lyckan var stor.

Rinja blev Lyckseles Stövargilles bästa unghund 2012 och gillets bästa
hund 2012. Hon blev även Västerbottens bästa unghund 2012
och fick Vännås Stövargilles vandringspris för de två bästa resultaten
i öppenklass.

Mycket tid i skogen blev det direkt. En mycket trevlig och följsam
hund visade det sig vara. Sommaren som kom var vi i Tärnaby där
fick Rinja vara med på olika äventyr. Som att följa matte och plocka
svamp,fisketurer och fjällvandring det blev grunden till hennes skogsvana. Första drevet fick vi höra vid 6 mån ”12 minuter”på en hare.
Jobbet fortsatte och det blev längre drev med tiden som gick.
Vi börja ana att något stort var på gång, några harar blev skjutna den
hösten, hennes bästa egenskaper är drevsäkerhet och ett bra tapparbete
och en jaktlust som aldrig tar slut. En av jaktdagarna drev Rinja från
kl: 11.00-20.45 och vi fick se haren många gånger.
Detta var första hösten.
Så fortsatte det och en ny utmaning var att starta henne på jaktprov.
Första jaktprovet var på barmark 25/9-2012 och det blev en öppen
klass etta. Prov nummer två den 9/10-2012 en öppen klass tvåa i ösregn. Prov nummer tre den 30/11-2012 blev öppen klass etta. Sen kom
snön och jaktsäsongen var över.
Träningen blev cyklingturer och promenader.
Hösten 2012 började jag jägarexamen och var klar under våren 2013
och nu började det på riktigt.
Vi gick en ringträning som Lycksele Stövargille anordnade i Lycksele
för att förbereda Rinja för utställningen den 26/5 2013. Den första
utställningen gav Excellent med CK och ett R-CERT. Till sommaren
2014 är vårat mål att göra Rinja till utställningchampion.
Hösten 2013 har varit en bra jakthöst med cirka 45 jaktdagar hitills.
Den 28-29 September var jag med på Kvinnokampen och detta var
mitt första jaktprov på egen hand. Så allt var nytt och spännande, där
klarade Rinja en 1 EKL och blev därmed jaktchampion.

Mvh Barbro V Persson, Lycksele

