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Vad som skulle varit en bröllopsresa till Norrland för att jaga
älg, blev istället ett valpköp. Detta då vi fick ställa in resan för
att vårt barn skulle nedkomma. Bidragen som vi fått till vår
bröllopsresa bekostade istället en liten finnstövarvalp.
Robert är uppvuxen med stövarjakt med sin morfar. För Emelie
har tiden i skogen till största del ägnats åt älgjakt med ställande
hund, innan Messi kom till familjen i juni 2010. Att det blev
just denna avkomma var för att intresse väckts för rävjakt och
vi ville att det skulle finnas rävlinjer i stamtavlan. Av en slump
hittade vi annonsen på Smålands stövarklubbs hemsida. En
kull efter Ögärdets Appi och Elton, Elton som var segrare av
Räv-SM 2009. I stamtavlan finns även legendarer som Sanni
och Spela. Vi kan se att den trygga och sociala hund vi idag
har, är präglad från start av uppfödarna som har en fantastisk
hundhållning.
Messi visade i tidig ålder jaktlust, nyfikenhet och att han trivdes
i skogen. Präglingen på räv började redan då han var valp i
form av lagda spår av dragen död räv. Vid tre månaders ålder
hade hans sitt första rävdrev (i ca fem minuter). Injagningen av
Messi underlättades av föräldraledigheten med vår dotter som
är föddes hösten 2010. Då vi ofta släppte Messi med en glad
unge i barnvagn eller bärsele under föräldraledigheten och på
helgerna var det jakt från sex månaders ålder. Vi bodde mitt i
skogen och jobbet med att få Messi rådjursren gjordes genom
att vi tog varje tillfälle i akt att ”fya” då ett rådjur strök förbi.
Detta ledde till att Messi var rådjursren då han var åtta månader, vilket bidrog till fullt fokus på räven. RR på papper togs
vid sexton månaders ålder.

Ett 1:a pris, SR-prov tog Messi när han var arton månader, och
andra ettan då han var tjugo månader. Vid första elitprovet,
Smålandsräven 2012, stod han som segrare, med ett 1:a pris
elit tjugotvå månader gammal och vid utställning två månader
senare, kunde han tituleras dubbelchampion. Provresultatet
från Smålandsräven ledde till en plats på Räv-SM 2013. Där
slutade Messi på en åttondeplats. Han var inte sig själv dessa
provdagar, vilket han inte heller varit en tid innan provet. Andra
provdagen tog han helt slut. Vid ett veterinärbesök efteråt visade det sig att han dragits med Borrelia en tid. Han hade också
symptom i form av vandrande hälta och nedsatt allmäntillstånd.
Smålandsräven 2014 ledde till en fjärdeplats, 3:e pris elit.
Under hösten 2014 skadades Messi i samband med drev. Han
skar upp den stora tramdynan höger tass bak. Efter tre månaders vila var han läkt och i full jakt igen. Provresultatet räckte
till en plats i 2015 års Räv-SM. Han kammade hem segern i
Smålandsräven 2015 med de strålande provresultaten, 90+60
och 90+66. Två veckor senare var det dags för Räv-SM och
den goda formen höll i sig. Med ytterligare en elitetta stod han
ohotad överst på pallen. Vi kan med det konstatera, att den
norrlandresa som aldrig blev, har bidragit till många oförglömliga minnen på ett sätt vi inte vågat drömma om.
Robert & Emelie

