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J Peruddens Jokeri S28720/2009
Ägare: Laine Häggbom, Hortlax

e. FI XX Vipulan Ukko Fin28919/02
u. RR SEXXX H-Dalens Riina S 43330/03
Uppfödare: Kati & Per Sandberg, Svensbyn

Efter att min ”gamla” hund drabbats av sjukdom så tittade jag var det
fanns valpar. Per och Kati Sandberg hade planerat en parning i Finland
med Vipulan Ukko och jag beställde en valp, att Svensbyn där Per bor
bara ligger 7 km från mitt hem var ju bara en fördel. Den 7 april 2009
föddes åtta valpar och efter åtta veckor hämtade jag Jokeri.
Då jag bor på en jordbruksfastighet och hade en harkull omkring
vedplatsen så fick Jokeri tidigt känna på doften av hare, men det bästa
han visste var att leka med kullbrodern Jallo som min granne Henry
Lundgren köpte, vi bor ca 400 m från varandra.
Då Jokeri var 3 mån och 10 dagar drev han en harunge ca 1 minut, han
låg kvar på tappten 30 minuter. Tre dagar senare drev han en harunge
över Henrys gård, Jallo var då inte mogen att driva trots att han såg
haren, tappten byttes till lek mellan bröderna.
Under förhösten blev det många bra drev, både hare och räv, den 1 okt
drev Jokeri en räv i 75 min tills räven gick i gryt, första haren
jag sköt var den 31 okt efter 20 min drev andra haren den 15 nov
30(25)6 . Jokeri var helt tyst på slag och tapparbetet., jag sköt sen
under hösten två till harar.
Då andra hösten började upptäckte jag att Jokeri börjat väcka på slag
men var helt tyst på tapp, i det läget
började jag fundera att skifta från hare till räv, Jokeris skall är mer passionerat då han driver räv. Året därpå skiftade jag helt till räv, mina
funderingar hade mognat.
På utställningar har det gått bra, jag ställde ut i Piteå Ökl den 14/5
2011 domare Eva Jönsson Exl CK BIR . Den 11/5 2013 i Piteå
domare Olle B Häggkvist Exl CERT BIS. Den 8/6 2013 i Råneå domare Sara Häggkvist Exl CERT BIS. Den 9/6 i Byske domare domare
Gunnar Norlin Exl Cert 2 . Jokeri blev slagen av Svenskbygårdens
Jallo som troligtvis är Sveriges snyggaste finskstövare, så nära idealet
man kan komma , dessutom utmärkt uppvisad.
Tre jaktprov på räv har avverkats, första provet den 1/9 2012 domare
Leif Berglund, provet resulterade i ett andrapris på barmark,första
räven i gryt efter 13 min. andra räven 50 min drev därefter ur hörhåll.
Andra provet den 28/11 domare Tommy Sundell snö ca 1cm, 90 min
räven i gryt efter knappt 3 timmar. Tredje provet domare Leif Berglund första pris 90min. Jokeri har fått höga poäng på skallet.

Hösten skulle ägnas åt träning för att starta på elitprov, men så blev det
inte. Redan vid tionde släppet så sträckte Jokeri sig i höger frambog.
Jag tar på mig skulden till skadan, i normala fall så värmer jag upp
Jokeri genom att gå ca 15-20 min före släpp. Men den
morgonen blev det inte av, jag släppte kl 05 10 och det blev upptag räv
kl 05 14. Ett tappfritt drev i drygt en timme med en medelfart av 11,5
km/tim enligt GPS. kopplingen skedde på en livligt trafikerad väg som
räven passerat. Efter någon timme upptäckte jag att Jokeri
var halt varför han fick vila i 11 dagar.
Han var symtomfri efter tre dagar och allt verkade frid och fröjd, vi
var bl.a på gemensamhetsjakt i Bensbyn med Bo Nilsson som jaktvärd.
Men i slutet på oktober så gick skadan upp igen. En normal sträckning
tar enligt veterinär 3-6 veckor att läka, en andra sträckning dubbelt så
lång tid, varför den här vintern är förstörd, den första skadan fick nog
inte nog tid att helt läka ut.
Som slutord vill jag säga, värm upp hundarna före jakt, oftast går det
bra om hunden kommer på slag och får värma upp på det sättet, samt
håll igång hunden vid utställningar, särskilt om det är kyligt.
Hortlax i december Laine Häggbom

