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RR Nord XX Vorrmyrans Tove–Grynet S56585/2008
Ägare: Gottne Lindgren, Tavelsjö
e. XXX Kuturan Vikke FIN31168/01
u. RR Nord XX SE X Elvåsens Gry S44748/2002
Uppfödare: Gottne Lindgren, Tavelsjö

Om föräldrarna: Gry kommer från en bra kull i Norge
med tre UJCH med bl a NoSUCH NV.07 NORD.JCH RR
SUCH Elvåsens Emil. Vikke har tre kullsyskon som är
Fin JCH.
Därför Tove–Grynet: När vi skulle hitta bra namn var
det delade meningar i familjen. Jag tyckte att en finsk stövare kan väl inte heta Grynet som mera förde tankar till
en TV–serie. Så det blev som det blev. Nu går det utmärkt
med Grynet.
Utställningsmerit: En utställning med 1 UKK, HP. Välkroppad med utmärkta rörelser. Helhetsintrycket dras ner
av lite pannmask därav enbart en utställning.
Utveckling i skogen: Grynet föddes i aug 2008 vilket
innebar den första hösten var det mycket prägling på
skogsvana med vår egen bärplockning och även som
åskådare tillsammans med Gry och vår andra tik, halvsystern RR, Fin JCH, SE UJCH, NO UCH Vorrmyrans
Liiv som fram till 2010 var den av våra hundar som fick
mest tid. Strax före jul 2011 kom första riktiga elddopet
med Grynet. Jag vet att när jag kom hem den dagen sa jag
att jag tror att detta kommer att bli min bästa hund. Detta
trots fyra st tidigare UJCH att jämföra med.
Jaktprov: Grynet har haft det tufft på prov med harar
som försvinner i timmerupplag, i stenrösen, i plåtupplag mm. 12 provdagar i Sverige har resulterat i 2 x 1:a,
5 x 2:a,4 x 3:a 1 X 0. Om jag jämför med t ex Gry eller
Bergvindens Tiila som gick nästan raka spåret fram till
championat så kan man bara se hur vanskligt det ibland
kan vara på prov. Den enda nollan var till stor del mitt
eget fel. Enligt min mening är Grynet inte en sämre
hund än de övriga. Vid provet i Finland 19 feb 2013 fick

Grynet visa vilken bra jaktlust hon har. När vi åkte från
Haparanda vid femtiden på morron var det -12 grader.
Blev bara kallare och kallare på vägen upp till Pello. Jag
tänkte vända men å andra sidan har man åkt 50 mil så
känns det ändock värt att pröva. Minst -15 vid släpp. 80
cm snö. Släpp 08.0, sök 60 min, drev 71 (tappt 49 min).
Haren gick hela tiden i ett område med tätt björkris vilket
gjorde det svårt. Koppling efter att första släppets 120
min förbrukats. Vi tog in Grynet i bilen för att tina upp
henne. Nytt släpp 12.00, sök 55 min, drev 120 min. Här
var det spännande för jag räknade ut att vi behöver bortåt
100 min drev för ett första pris. Det gick vägen
Prov i Meråker (Norge) nu 22/23 feb. Full tid första
dagen. Dag två gick haren efter första bukten över fjället
och ner till skidstadion i Meråker. Där den höll sig hela tiden. Till bilparkeringen, till skidspåren, över infarten med
bilar minst en per minut. Såg haren fyra gånger sedan vi
kom till skidstadion vilket var ca 1 tim efter det att drever
försvann bakom fjället. Inte världens flyt i drevet men
Grynet höll ihop det till ett andra pris när vi kopplade.
Elitettan klar och därmed även Nord JCH.
Mera bilder finns på www.vorrmyrans.se en sida som
borde vara bättre uppdaterad men det kommer.
Gottne Lindgren

