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Den här månaden är Högälgens Ruska med ägaren Jan-Erik
Eriksson, Gåxsjö, Hammerdal månadens hund och det har hon
gjort rätt för.
Vi börjar med ägaren Jan-Erik som ursprungligen är från Hudiksvall i Hälsingland men har flyttat till Jämtland. Jan-Erik är
styrelseledamot i Jämtland-Härjedalens Stövarklubb och jaktprovsdomare vilket gör att han har koll på vad man kan fordra
av en bra harhund. År 2013 ställde jag frågan till Jan-Erik om
han var nöjd med sin unghund? Ruska var då tre år gammal.
Jag har inte varit i närheten av en stövare som klarar vägarna
så bra som den jag har nu, sa han och menade Ruska. Vägar är
inget hinder för den här tiken.
Två år senare, 2015, när Ruska var 5 år gammal fick undertecknad uppleva Ruskas skicklighet som vägdrivare på torra vägar
under DM för distrikt två som gick i Borgsjö. Det var frostmorgon, vindstilla och lätt dimma. Ruska reste sin hare ca 200
meter från en vändplan där hundföraren, domaren, vägvisaren
och undertecknad satt och fikade. Haren visade av sig omgående och begav sig rakt fram genom terrängen över vägar och
åar och blev kvar vid ett kraftverk ca 3 kilometer från upptagsplatsen. Vid detta kraftverk är det många torra grusvägar och på
dessa vägar sprang haren i alla väderstreck mer än halva tiden
tills förstapriset var i hamn. Hare och hund visade av sig många
gånger för domarlaget och blev även fotograferad. En fantastisk
prestation att hålla rätt på haren den här dagen. Vid slutsummeringen av detta DM visade det sig att vinnaren i distrikt två
hette Högälgens Ruska.
Den här prestationen föregicks av ett klubbmästerskap och uttagning till DM där Ruska blev trea av sjutton startande och där
de tre främsta fick gå vidare till DM för distrikt två.

Nu har Ruska tagit sig till ett historiskt SM. Historiskt på två
vis, dels fyllde den arrangerande klubben Norrbottens Stövarklubb 100 år. Dels var det den första SM-tävlingen där endast
drev på hare räknades. Att det var svåra yttre förhållanden
visade resultatlistan. Endast tre hundar gick till pris i elitklass.
Ruska blev trea, slagen av två välmeriterade veteraner med
betydligt större erfarenhet av svåra vittringsförhållanden.
Hårdfrusna dammiga vägar kan sätta käppar i hjulet för den
bästa hardrivare. Jan-Erik berättade att det var 12-15 minusgrader båda dagarna och att det var svårdrivet även i skogsterrängen, det märktes inte minst på skallgivningen där Ruska inte
”gasade på” som hon brukar göra vid bra vittringsförhållande.
Det var ett före som man nästan inte får möjlighet att träna sin
hund på.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Ruska genom att vara
bra på väg och att i övrigt göra jämna dagar i skogen är en alldeles fantastisk harhund. Därutöver vill undertecknad berömma
Ruskas mentalitet, hon är verkligen ett föredöme för den finska
stövarrasen.
I skrivande stund meddelar Jan-Erik att Ruska är parad med
Åivets Rexi och att valpar väntas i februari 2016.
Rolf Pellving

