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Hösten 2009 fick min förra stövare hastigt problem med ryggen och
fick avlivas endast tre år gammal. Efter ett par veckor började jag leta
nya parningar hos uppfödarna och när jag ringt och pratat med Erkki
på Kilbackens var valet klart. Efter en rejäl dagsutflykt I mitten på
Juli 2010 fick Jocke eller ”Julle” som han kallas, bli Smålänning.
Första månaderna fick han åka med i skogsmaskinen på dagarna.
Julles jaktliga bana började tidigt, varje kväll tog vi en runda i skogen
och 3,5 månad gammal kom de första trevande skallen på hare. Hösten
kom och Julle började jaga mer på allvar. En oerhörd jaktlust, envishet
och ett spårnoga drevsätt har han haft redan som unghund och han
presterade förvånansvärt långa drevrepriser på hare 6-7 månader gammal. Vid 8 månader kom den dagen som skulle förändra Julles framtid,
vid en tappt på hare började han väcka på ett rävslag, efter drygt en
halvtimmes slagarbete kom upptaget. 45 minuter senare var räven död
med Julle hack i häl. Omskolningen drog igång och jag bestämde mig
för att han skulle bli rävhund. Säsongen 2011-2012 gick mest åt att
ta allvarliga diskussioner om rådjur samt att prägla på räv. Säsongen
2012-2013 gick som på räls och i November startade jag honom på ökl
räv med 90/64 som resultat. Under en jakt i närheten av sjön Åsnen i
Januari höll allting på att sluta i tragedi. En räv hade setts tidigare på
dagen och vi beslöt att släppa på slagen. 30 min gick sen kom upptaget
och räven drar österut ner mot sjön. Drevet följer sjökanten norrut mot
ett strömt parti vid en bro med öppet vatten. Jag slänger mig i bilen
och när jag kommer fram ser jag hur Julle går och plockar slaget ca 2
meter från iskanten. Jag skriker och springer som en gasell ner emot
sjön och när jag kommer fram till isen är han borta. Efter en stund ser
jag att han ligger i vattnet ca 200 m från land. Paniken kommer och vi
försöker bryta upp båtar och annat men allt är fastfruset i isen och går
inte att få loss. Tillslut när jag i princip insett att loppet är kört så ser
jag hur Julle kravlar sig upp ur vaken, ruskar av sig vattnet och fortsätter leta efter rävslaget. Efter någon minut lyckas jag tillslut lura med
honom in mot land och den lyckan går inte att beskriva. I februari
var det dags för prov igen och när dagen var slut hade han även denna
gång en rävetta med 62eg med sig hem. Nu kom pressen när jag insåg
att han skulle kunna bli jch på räv innan säsongen var slut. Jag startade
honom igen trots ett snödjup på 30-35 cm och risk för grytande rävar.
Dag ett körde han fullt, Dag två resulterade i upptag på 3 rävar men

som jag befarade gick var och ett i gryt relativt fort. En Trea dag två
och en tvåa i Ekl blev resultatet. Helgen därpå startades han igen och
körde fullt båda dagarna trots hård blåst och ett besvärligt före med
stenhård skare. Julle kunde nu titulera sig Jch(räv). Sommaren fick
ägnas åt utställningar och 3 starter senare var han dubbelchampion.
Nuvarande säsong har gått helt godkänt även om rävstammen p.g.a.
skabb kraschat på många håll runt omkring oss. Första helgen i mars
beger vi oss mot Östergötland för att delta i Räv-SM 2014.
I Nuläget har Raju-Jocke en valpkull på 6 tikar och 2 hanar efter sig,
Födda i Juli 2013. Alla valpar jagar, vissa längre än andra men det ser
lovande ut enligt uppfödaren.
Raju-Jockes starkaste sidor är enligt mig en outtröttlig Jaktlust, ett
utmärkt spårnoga drevsätt som får räven att hålla sig ovan jord och
bukta bra, bra på snö men än bättre på barmark. samt att han aldrig ger
sig varken på slag, tappt eller drev.
Ska man nämna något negativt så skulle det väl vara att det behövs en
del jobb för att få honom att hålla sig till enbart räv och inte kasta in
ett hardrev eller två ibland. Men med en stamtavla med långa öron och
utan huggtänder så är det väl så det blir.
Anton ”Rävarune” Engberg

