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RR SE UCH SE JCH NO JCH Lappmyrbergets Ronja S29708/2008
Ägare: Ingeborg Stensdotter, Ånäset
Far: SE JCH SE UCH Tello S22811/99
Mor: RR SEJCH FINJCH Jaktvollens Sacha S56625/2001
Uppfödare: Ingeborg Stensdotter, Ånäset
Jag ska berätta om Lappmyrbergets Ronja.
Allt började 2001, med att jag åkte till Norge och köpte en valp
som hette Jaktvollens Sacha. En underbar valp som blev en
riktigt bra jakthund och jaktkamrat.
Jag tog fram två kullar från Sacha, tyvärr gick det inte så bra
med andra kullen då man blev tvungen att ta bort livmodern.
Då bestämde jag mig för att spara en valp, och eftersom det
bara blev en tikvalp var ju valet enkelt.
Ronja har varit som en virvelvind i skogen och först efter att
hon fyllt fyra år har hon lugnat ner sig. Nu jobbar lugnt och
med erfarenhet. Hon hastar inte iväg, utan tar det lugnt och
metodiskt. Vi har startat på många prov och oftast har det gått
bra en dag, men andra dagen har hon inte hittat slag, eller det
har blivit något annat tokigt. Så efter två år med sjukdom och
skador blev 2014 ett bra år för Ronja. Hon tog då sin elitetta
med 120 + 51, 120 +57 och det var snö. Det är inte det före
som Ronja gillar utan hon vill gärna ha barmark och lite vått i
markerna.
September 2014 startade vi på Qvinnokampen i Lycksele och
det gick väl sådär. En tvåa dag 1 och en trea dag 2 och inte helt
nöjd. Vi åkte till Norge och startade på Snåsa provet, ett underbart fint ställe, med fina harmarker. Första dagen hittade hon en
hare som tyckte om väg så det slutade med ett andra pris. Dag
två blev bättre då den haren tyckte om skog. Så där blev det ett
första pris och hon slutade fyra av 12 hundar.
Nu var hon både Svensk och Norsk JCH.
Qvinnokampen 2015 första dagen. En hare som sprang mycket
väg bland bilar och folk som kom för att lyssna på drevet.
Efter 108 min, tappade Ronja tråden, och gav upp. Dag två hittade hon en riktigt fin provhare som drillade henne runt i skog
och myr. Det blev några vändor på grusväg också.
120 min + 59 och hon slutade som andra hund av 22 startande.

Ronja har två elittvåor i Finland och sista tvåan var hon bara 9
minuter från ettan. Hon slutade trea av nio hundar.
På utställning har det gått bra för Ronja.
Hon har 5 cert, 3 BIM, och ett antal CK.
2014 fick hon en kull på sju valpar efter RR SEJCH SEUCH
Klintbackens Boy S44570/2008. Det verkar bli en bra kull och
alla har bra jaktlust. Jag sparade en tikvalp, som nu är 17 mån
så det ska bli en spännande höst att se hur de utvecklas.
I september visade Ronja att hon även är bra på spår.
Under sista helgen av älgjakten i september fick vi en älgkalv
påskjuten. Två älghundar sattes på spåret men inget hittades.
Överlag var det sagt att det blev ett bomskott. När jaktdagen
var slut frågade jag jaktledaren om det var okej att jag gick dit
med stövaren. Bara för kul och se om hon kunde ta an spåret.
Visst det var bara att köra på och min sambo och jag åkte hem
efter Ronja. Inget blod fanns och inget hår, vad vi kunde konstatera på skottplatsen.Vi satte på henne sele och spårlina och
började på hygget där kalvarna senast setts. Ronja tog an spåret
på en gång, och spårade ner mot ett vattendrag. Sedan upp mot
hygget igen och där svängde hon tvärt höger och visade tydligt
att det luktade gott. Jag trodde först att det var hare, men ack
vad jag bedrog mig. Där 50 meter bort ligger älgkalven död.
Ni kan tro att jag var lycklig över min duktiga Ronja som i
vanliga fall är rädd för älgar. Men med sele och matte i snöret
verkar det gå bra. Fast Ronja är RR, så har jag faktiskt spårat
skadat rådjur med henne också.
Ronja är en fantastisk familjehund. Lydig och följsam, lätt att
ha med sig, både i stora staden och hos barnbarnen. Men hon
har sina givna platser i hemmet som bara är hennes.
Ingeborg Stensdotter

