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RR SE JCH Leja S41542/2007A
Ägare: Axel Nordberg, Boden
Far: SE JCH Ratto S46850/99H
Mor: SE JCH Donnängets Peloemma S37536/2000H
Uppfödare: Hasse Eriksson, Luleå
JCH Leja har varit en av de ”hetaste” stövarna i Norrbotten under en följd av år, med ett flitigt provdeltagande och många bra
resultat. Första provstarten gjorde hon på snö vid 18 månaders
ålder och då stannade prisvalören på 2:a ökl. Men det skulle
komma mer. I öppen klass har hon fem starter med resultaten
2x1, 2x2 och 1x0. I elitklassen har Leja verkligen visat vad hon
kan, med 13 starter och resultaten 5x1, 5x2 och 3x0. Till det
kan tilläggas att hon vid två av elittvåorna varit så nära ettan
som 5 respektive 7 minuter, samt att hon vid två av nollorna
varit skendräktig och därför inte kunnat göra sig själv rättvisa.
Vid en av ökl-nollorna visade det sig att hon börjat löpa under
provdagen.
Leja har sammanlagt 15 provdagar med full drevtid och har
också visat sin drevförmåga på så sätt att åtta av de dreven har
varit tapptfria. På fulltidsdreven har hon fått 52-67 egenskapspoäng, med det höga medeltalet 59 poäng.
Många av provstarterna har varit vid tävlingsprov. Hon kvalificerade sig exempelvis till SM i Kolåsen 2011 och klarade
där ett 2:a pris ekl och en sjundeplacering. Vid Haparanda
Internationella 2013 presterade hon tapptfria fulltidsdrev båda
dagarna och tog en andraplacering och Reserv-CACIT. Leja
vann också DM i Piteå 2014 med full drevtid båda dagarna och
rekordhöga 67 egenskapspoäng andra dagen, då hon drev 120
plus 88 minuter tapptfritt. Domarnas omdöme var: ”För dagen
en fantastisk tik! Det går inte att driva bättre än så här!” Tyvärr
skadade hon sig vid det provet och kunde inte starta på SM tio
dagar senare.

Lejas starkaste sidor är drevförmågan och jaktlusten samt ett
bra tikskall, intensivt och tätt ”som en symaskin.” Lydnaden
har inte varit den bästa, men efterhand har den kommit till det
läget att det går att få stopp på henne på drev.
Leja är bara utställd en gång, 2010, och blev då reservplacerad
(5:a) i jaktklassen med certifikat.
Härstamning och avel
JCH Leja kom ur en kull om fem valpar där tre hade pris på
prov, varav två jaktchampions. Fadern JCH Ratto kom ur en
toppkull om tio valpar där åtta blev provmeriterade, fem av
dem jaktchampions. Ratto var bruksavelsmeriterad liksom två
kullbröder. I modern JCH Donnängets Peloemmas kull fanns
tio valpar och där var tre provmeriterade, varav en jaktchampion.
Lejas egen avel har hittills inte gett några stora resultat. Hon
har fött två kullar. I den första 2012 med RR SE JUCH Komujoen Kusti som far fanns åtta valpar. Tre har startat på var sitt
prov, en har 3:a ökl, två inget upptag. Andra kullen med sju
valpar föddes i mars 2015 med den norska hanen NO JUCH SE
UCH Max. Lejas valpar kommer framdeles att bära kennelnamnet Långsjölidens, som nyligen beviljats av SKK.
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